
 
บทที ่5  

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์
ผา้ใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นทผ์า้ใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ใจสุวรรณ โดยใช้ขอ้มูล
จากการเก็บแบบสอบถาม จ านวน 264 ตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ 
และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา                                                                                                          
   ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
51.1 อายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 60.6 อาชีพพนกังานบริษทั 
หา้งฯ ร้านเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.2 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.2 และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวมากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 48.9  
 
  ส่วนที ่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้บริการของลูกค้า 
  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เช่าเตน็ทผ์า้ใบเพราะตอ้งการจดั
งานพิธี คิดเป็นร้อยละ 59.1 ไม่มีร้านประจ าในการเช่าเต็นท์ผา้ใบ คิดเป็นร้อยละ 58.7 มีค่าใช้จ่าย
เฉล่ียในการเช่าเตน็ทผ์า้ใบมากกวา่ 3,000 บาทข้ึนไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 47.0 มีความถ่ีในการเช่า
เต็นทผ์า้ใบ 2-3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 44.3 รู้จกัร้านเช่าเต็นท์ผา้ใบจากเพื่อนหรือคนรู้จกั คิดเป็น
ร้อยละ 64.4 ส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านเช่าเต็นท์ผา้ใบคือ ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 52.3 และเช่าเต็นท์
ผา้ใบรูปทรงโคง้ คิดเป็นร้อยละ 53.0  
 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการเช่า
เต็นท์ผ้าใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ 
  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการเช่าเตน็ทผ์า้ใบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี ผูต้อบ
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แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.79) ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.72) ดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.50) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.48) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นสรุปได้
ดงัน้ี 

1. ด้านผลติภัณฑ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ช่ือเสียงและ

ความน่าเช่ือถือของร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.93) รองลงมาคือ มาตรฐานของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.81) และ
บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.80)  

2. ด้านราคา 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาให้เลือก
ตามคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) รองลงมาคือ การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 
3.72) และการต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.60)  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีเปิด
ให้บริการเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.92) รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลส้ถานท่ีใช้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
ความสะดวกในการติดต่อไดห้ลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 3.91) และท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น (ค่าเฉล่ีย 3.72)  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การให้ขอ้เสนอ
เก่ียวกบับริการหลงัการขายกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) รองลงมาคือ เง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.68) และบริการเสริมใหก้บัลูกคา้ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เวที พดัลม (ค่าเฉล่ีย 3.66)  

5. ด้านบุคลากร 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสามารถ
และความช านาญของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.72) และพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี (ค่าเฉล่ีย 3.69)  

6. ด้านกระบวนการ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะดวกใน
การเลือกซ้ือหรือเช่า (ค่าเฉล่ีย 4.06) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการบริการจดัส่งสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.79) และความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่าและติดตั้ง (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
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7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถ
สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.80) รองลงมาคือ พื้นท่ีร้านกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.69) และมีสถานท่ีพกัรอ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.61)  
 
  ส่วนที ่4 ข้อมูลระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์
ผ้าใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ 

  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการเช่าเตน็ทผ์า้ใบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ด้านกระบวนการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) ด้านบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.71) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.68) ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.50) ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.38) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นสรุป
ไดด้งัน้ี 

1. ด้านผลติภัณฑ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ช่ือเสียงและ

ความน่าเช่ือถือของร้าน (ค่าเฉล่ีย 4.01) รองลงมาคือ บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 
3.96) และบริการจดัส่งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.89)  

 ด้านราคา 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ราคาให้เลือก
ตามคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) รองลงมาคือ การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 
3.78) และการต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.58)  

2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะดวกใน
การติดต่อไดห้ลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 3.74) รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลส้ถานท่ีใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 
3.72) และท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น (ค่าเฉล่ีย 3.69)  

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ได้แก่ บริการเสริม
ให้กับลูกค้า เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เวที พดัลม (ค่าเฉล่ีย 3.55) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การให้ขอ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงัการขายกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
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3.49) และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ สมุดหน้าเหลือง หนงัสือประจ าจงัหวดั 
อินเทอร์เน็ต ป้ายกลางแจง้ (ค่าเฉล่ีย 3.48)  

4. ด้านบุคลากร 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดับมาก 3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานมี
ความรู้ในตวัสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ความสามารถและความช านาญของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
รองลงมาคือ ความเพียงพอของพนกังานให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.63) และพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
(ค่าเฉล่ีย 3.61)  

5. ด้านกระบวนการ 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะดวกใน
การเลือกซ้ือหรือเช่า (ค่าเฉล่ีย 3.87) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการบริการจดัส่งสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.67) และความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่าและติดตั้ง (ค่าเฉล่ีย 3.67)  

6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัมาก 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถ
สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.73) รองลงมาคือ พื้นท่ีร้านกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.66) และมีสถานท่ีพกัรอ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.65)  
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ตารางที่  64  แสดงความพึงพอใจและความส าคญั 3 ล าดบัแรกท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการเช่าเตน็ทผ์า้ใบของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ 
 

ปัจจยัทีศึ่กษา 
ความพงึพอใจ ความส าคญั 

ค่าเฉลีย่รวม ความพงึพอใจล าดบัแรก ค่าเฉลีย่รวม ความส าคญัล าดบัแรก 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.68 

(มาก) 
1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของร้าน (3.93 : มาก) 

3.80 
(มาก) 

1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของร้าน (4.01 : มาก) 

2. มาตรฐานของสินคา้  
(3.81 : มาก) 

2. บริการติดตั้งสินคา้ถึง
สถานท่ีใชง้าน (3.96 : มาก)  

3. บริการติดตั้งสินคา้ถึง
สถานท่ีใชง้าน (3.80 : มาก) 

3. บริการจดัส่งสินคา้ถึง
สถานท่ีใชง้าน (3.89 : มาก) 

ดา้นราคา 3.50 
(มาก) 

1. ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพ
สินคา้ (3.77 : มาก) 

3.50 
(มาก) 

1. ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพ
สินคา้ (3.86 : มาก) 

2. การก าหนดราคามีความ
เป็นมาตรฐาน (3.72 : มาก) 

2. การก าหนดราคามีความ
เป็นมาตรฐาน (3.78 : มาก)  

3. การต่อรองราคาได ้ 
(3.60 : มาก) 

3. การต่อรองราคาได ้ 
(3.58 : มาก) 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

3.79 
(มาก) 

1. ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ
เหมาะสม (3.92 : มาก) 

3.68 
(มาก) 

1. ความสะดวกในการติดต่อ
ไดห้ลายช่องทาง(3.74 : มาก) 

2. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใช้
งาน  
และความสะดวกในการติดต่อ
ไดห้ลายช่องทาง (3.91 : มาก) 

2. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ี
ใชง้าน (3.72 : มาก)  

3. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น  
(3.72 : มาก) 

3. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น 
(3.69 : มาก) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.48 
(ปานกลาง) 

1. การใหข้อ้เสนอเก่ียวกบั
บริการหลงัการขายกบัลูกคา้  
(3.84 : มาก) 

3.38 
(ปานกลาง) 

1. บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ 
เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เวที พดัลม 
(3.55 : มาก) 

2. เง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืน
สินคา้ (3.68 : มาก)  

2. การใหข้อ้เสนอเก่ียวกบั
บริการหลงัการขายกบัลูกคา้ 
(3.49 : ปานกลาง)  

3. บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ 
เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เวที พดัลม 
(3.66 : มาก) 

3. การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ส่ือต่างๆ 
(3.48 : ปานกลาง) 
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ตารางที่  64 (ต่อ)  แสดงความพึงพอใจและความส าคญั 3 ล าดบัแรกท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการเช่าเตน็ทผ์า้ใบของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ 
 

ปัจจยัทีศึ่กษา 
ความพงึพอใจ ความส าคญั 

ค่าเฉลีย่รวม ความพงึพอใจล าดบัแรก ค่าเฉลีย่รวม ความส าคญัล าดบัแรก 
ดา้นบุคลากร 3.72 

(มาก) 
1. ความสามารถและความ
ช านาญของพนกังาน  
(3.83 : มาก) 

3.71 
(มาก) 

1. พนกังานมีความรู้ในตวั
สินคา้ 
และความสามารถและความ
ช านาญของพนกังาน 
(3.79 : มาก) 

2. พนกังานมีความรู้ในตวั
สินคา้ (3.72 : มาก)  

2. ความเพียงพอของพนกังาน
ใหบ้ริการ (3.63 : มาก)  

3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ดี 
(3.69 : มาก) 

3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ดี 
(3.61 : มาก) 

ดา้น
กระบวนการ 

3.85 
(มาก) 

1. ความสะดวกในการเลือก
ซ้ือหรือเช่า (4.06 : มาก) 

3.74 
(มาก) 

1. ความสะดวกในการเลือก
ซ้ือหรือเช่า (3.87 : มาก) 

2. ความรวดเร็วในการบริการ
จดัส่งสินคา้ (3.79 : มาก)  

2. ความรวดเร็วในการ
บริการจดัส่งสินคา้  
และความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการเช่าและติดตั้ง  
(3.67 : มาก) 

3. ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการเช่าและติดตั้ง  
(3.69 : มาก) 

 

ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 

3.67 
(มาก) 

1. สถานท่ีจอดรถสะดวก  
(3.80 : มาก) 

3.66 
(มาก) 

1. สถานท่ีจอดรถสะดวก  
(3.73 : มาก) 

2. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง  
(3.69 : มาก)  

2. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง  
(3.66 : มาก)  

3. มีสถานท่ีพกัรอใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ (3.61 : มาก) 

3. มีสถานท่ีพกัรอใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ (3.65 : มาก) 
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ตารางที ่ 65 แสดงความพึงพอใจและความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์
ผา้ใบของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณสูงสุด 10 ล าดบั 
 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ ล าดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ ล าดบั 
ความสะดวกในการ
เลือกซ้ือหรือเช่า 

กระบวนการ 4.06 
(มาก) 

1 ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของร้าน 

ผลิตภณัฑ ์ 4.01 
(มาก) 

1 

ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของร้าน 

ผลิตภณัฑ ์ 3.93 
(มาก) 

2 บริการติดตั้งสินคา้
ถึงสถานท่ีใชง้าน 

ผลิตภณัฑ ์ 3.96 
(มาก) 

2 

ระยะเวลาท่ีเปิด
ใหบ้ริการเหมาะสม 

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.92 
(มาก) 

3 บริการจดัส่งสินคา้
ถึงสถานท่ีใชง้าน 

ผลิตภณัฑ ์ 3.89 
(มาก) 

3 

ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กล้
สถานท่ีใชง้าน 

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.91 
(มาก) 

4 คุณภาพของสินคา้ ผลิตภณัฑ ์ 3.88 
(มาก) 

4 

ความสะดวกในการ
ติดต่อไดห้ลาย
ช่องทาง 

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.91 
(มาก) 

4 ความสะดวกใน
การเลือกซ้ือหรือ
เช่า 

กระบวนการ 3.87 
(มาก) 

5 

การใหข้อ้เสนอ
เก่ียวกบับริการหลงั
การขายกบัลูกคา้ 

การส่งเสริม
การตลาด 

3.84 
(มาก) 

6 ราคาใหเ้ลือกตาม
คุณภาพสินคา้ 

ราคา 3.86 
(มาก) 

6 

ความสามารถและ
ความช านาญของ
พนกังาน 

บุคลากร 3.83 
(มาก) 

7 มาตรฐานของ
สินคา้ 

ผลิตภณัฑ ์ 3.81 
(มาก) 

7 

มาตรฐานของสินคา้ ผลิตภณัฑ ์ 3.81 
(มาก) 

8 พนกังานมีความรู้
ในตวัสินคา้ 

บุคลากร 3.79 
(มาก) 

8 

สถานท่ีจอดรถ
สะดวก 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

3.80 
(มาก) 

9 ความสามารถและ
ความช านาญของ
พนกังาน 

บุคลากร 3.79 
(มาก) 

8 

บริการติดตั้งสินคา้ถึง
สถานท่ีใชง้าน 

ผลิตภณัฑ ์ 3.80 
(มาก) 

9 การก าหนดราคามี
ความเป็นมาตรฐาน 

ราคา 3.78 
(มาก) 

10 

ความรวดเร็วในการ
บริการจดัส่งสินคา้ 

กระบวนการ 3.79 
(มาก) 

10     
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ตารางที ่ 66 แสดงความพึงพอใจและความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์
ผา้ใบของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณต ่าสุด 10 ล าดบั 
 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ ล าดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ ล าดบั 
การลด แลก แจก 
แถม 

การส่งเสริม
การตลาด 

3.16 
(ปานกลาง) 

1 การใหข้อ้เสนอ
เก่ียวกบับริการ
หลงัการขายกบั
ลูกคา้ 

การส่งเสริม
การตลาด 

3.49 
(ปานกลาง) 

1 

การติดป้ายราคา ราคา 3.23 
(ปานกลาง) 

2 การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ส่ือ
ต่างๆ  

การส่งเสริม
การตลาด 

3.48 
(ปานกลาง) 

2 

การสาธิตสินคา้ การส่งเสริม
การตลาด 

3.27 
(ปานกลาง) 

3 ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก
จะไดรั้บการบริการ
และเง่ือนไขพิเศษ 

การส่งเสริม
การตลาด 

3.44 
(ปานกลาง) 

3 

การจดัแสดงสินคา้
หนา้ร้าน 

การส่งเสริม
การตลาด 

3.31 
(ปานกลาง) 

4 เง่ือนไขการรับ
เปล่ียน/คืนสินคา้ 

การส่งเสริม
การตลาด 

3.42 
(ปานกลาง) 

4 

การใหสิ้นเช่ือ/การ
ผอ่นช าระ 

ราคา 3.32 
(ปานกลาง) 

5 การใหส่้วนลดเงิน
สด 

ราคา 3.34 
(ปานกลาง) 

5 

ความใหม่ของ
สินคา้ 

ผลิตภณัฑ ์ 3.33 
(ปานกลาง) 

6 การสาธิตสินคา้ การส่งเสริม
การตลาด 

3.27 
(ปานกลาง) 

6 

การใหส่้วนลดเงิน
สด 

ราคา 3.39 
(ปานกลาง) 

7 การจดัแสดง
สินคา้หนา้ร้าน 

การส่งเสริม
การตลาด 

3.24 
(ปานกลาง) 

7 

ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก
จะไดรั้บการบริการ
และเง่ือนไขพิเศษ 

การส่งเสริม
การตลาด 

3.40 
(ปานกลาง) 

8 การใหสิ้นเช่ือ/
การผอ่นช าระ 

ราคา 3.23 
(ปานกลาง) 

8 

เวบ็ไซตส์ าหรับ
ศึกษาขอ้มูลสินคา้ 

ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

3.50 
(มาก) 

9 การติดป้ายราคา ราคา 3.20 
(ปานกลาง) 

9 

ผลงานในอดีตท่ี
ผา่นมาของร้าน 

ผลิตภณัฑ ์ 3.55 
(มาก) 

10 การลด แลก แจก 
แถม 

การส่งเสริม
การตลาด 

3.16 
(ปานกลาง) 

10 

การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ส่ือ
ต่างๆ  

การส่งเสริม
การตลาด 

3.55 
(มาก) 

10     
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ตารางที่  67 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจและความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัหลกัของ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเตน็ทผ์า้ใบของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ 
 

 ความพงึพอใจมาก ความพงึพอใจปานกลาง 

คว
าม
ส า
คัญ

มา
ก 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

- 

คว
าม
ส า
คัญ

ปา
นก

ลา
ง 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

 
  ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากและให้ความส าคญัระดบั
มาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
  ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัปานกลางและให้ความส าคญั
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ตารางที ่ 68 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งความพึงพอใจและความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเตน็ทผ์า้ใบของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ 
 

 ความพงึพอใจมาก ความพงึพอใจปานกลาง 

คว
าม
ส า
คญั

มา
ก 

ด้านผลติภณัฑ์ 
1. ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของร้าน 
2. คุณภาพของสินคา้ 
3. มาตรฐานของสินคา้ 
4. ความหลากหลาย
ครบถว้นของสินคา้ 
5. ความทนัสมยัของ
สินคา้ 
6. ผลงานในอดีตท่ี
ผา่นมาของร้าน 
7.ความรับผดิชอบต่อ
สินคา้ท่ีมีปัญหา 
8. บริการจดัส่งสินคา้
ถึงสถานท่ีใชง้าน 
9. บริการติดตั้งสินคา้
ถึงสถานท่ีใชง้าน 

ด้านราคา 
1. การก าหนดราคามี
ความเป็นมาตรฐาน 
2. ราคาใหเ้ลือกตาม
คุณภาพสินคา้ 
3. การต่อรองราคาได ้
ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
1.ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กล้
สถานท่ีใชง้าน 
2.ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น 
3.ระยะเวลาท่ีเปิด
ใหบ้ริการเหมาะสม 
4. ความสะดวกในการ
ติดต่อไดห้ลายช่องทาง 
5. เวบ็ไซตส์ าหรับ
ศึกษาขอ้มูลสินคา้ 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 
1. บริการเสริมใหก้บั
ลูกคา้ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี 
เวที พดัลม 
 
ด้านบุคลากร 
1. พนกังานมีความรู้
ในตวัสินคา้ 
2. ความสามารถและ
ความช านาญของ
พนกังาน 
3. ความเพียงพอของ
พนกังานใหบ้ริการ 
4.พนกังานมีมนุษย
สมัพนัธ์ดี 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 
1. ความใหม่ของสินคา้ 

ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ  
1. ความสะดวกในการ
เลือกซ้ือหรือเช่า 
2. ความรวดเร็วในการ
บริการจดัส่งสินคา้ 
3. ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการเช่าและติดตั้ง 

1. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 
2. สถานท่ีจอดรถ
สะดวก 
3. มีสถานท่ีพกัรอ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
4. บรรยากาศภายใน
ร้านดี สะดวกสบาย
เป็นกนัเอง 
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ตารางที ่ 68 (ต่อ) แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งความพึงพอใจและความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยของ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเตน็ทผ์า้ใบของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ 
 

 ความพงึพอใจมาก ความพงึพอใจปานกลาง 

คว
าม
ส า
คญั

ปา
นก

ลา
ง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส่ือต่างๆ 
2. เง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ 
3. การใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงั
การขายกบัลูกคา้ 
 

ด้านราคา 
1. การใหส่้วนลดเงินสด 
2. การใหสิ้นเช่ือ/การผอ่น
ช าระ 
3. การติดป้ายราคา 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. การลด แลก แจก แถม 
2. ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกจะไดรั้บ
การบริการและเง่ือนไขพิเศษ 
3. การสาธิตสินคา้ 
4. การจดัแสดงสินคา้หนา้ร้าน 

 
  ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากและให้ความส าคญั
ระดบัมาก ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน คุณภาพของสินค้า 
มาตรฐานของสินคา้ ความหลากหลายครบถว้นของสินคา้ ความทนัสมยัของสินคา้ ผลงานในอดีตท่ี
ผ่านมาของร้าน ความรับผิดชอบต่อสินค้าท่ีมีปัญหา บริการจดัส่งสินคา้ถึงสถานท่ีใช้งาน และ
บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 
  ดา้นราคา ไดแ้ก่ การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน ราคาให้เลือกตามคุณภาพ
สินคา้ และการต่อรองราคาได ้
  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ได้แก่ ท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลส้ถานท่ีใช้งาน ท าเลท่ีตั้งอยู่
ใกล้บ้าน ระยะเวลาท่ีเปิดให้บริการเหมาะสม  ความสะดวกในการติดต่อได้หลายช่องทาง และ
เวบ็ไซตส์ าหรับศึกษาขอ้มูลสินคา้ 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เวที     
พดัลม 
  ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ ความสามารถและความช านาญ
ของพนกังาน ความเพียงพอของพนกังานใหบ้ริการ และพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
  ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า ความรวดเร็วในการ
บริการจดัส่งสินคา้ และความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่าและติดตั้ง 
  ด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ พื้นท่ีร้านกวา้งขวาง สถานท่ีจอดรถสะดวก มี
สถานท่ีพกัรอใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และบรรยากาศภายในร้านดี สะดวกสบายเป็นกนัเอง 
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  ปัจจัยย่อย ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับปานกลางและให้
ความส าคญัระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่  ความใหม่ของสินคา้ 
  ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมากและให้ความส าคญั
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่ือต่างๆ เง่ือนไข
การรับเปล่ียน/คืนสินคา้ และการใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงัการขายกบัลูกคา้ 
  ปัจจัยย่อย ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับปานกลางและให้
ความส าคญัระดบัปานกลาง ดงัน้ี 
  ดา้นราคา ไดแ้ก่ การให้ส่วนลดเงินสด การให้สินเช่ือ/การผ่อนช าระ และการติด
ป้ายราคา  
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การลด แลก แจก แถม ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกจะ
ไดรั้บการบริการและเง่ือนไขพิเศษ การสาธิตสินคา้ และการจดัแสดงสินคา้หนา้ร้าน 
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  ส่วนที่ 5   ข้อมูลระดับความพึงพอใจและระดับความส าคัญที่มีต่อปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์ผ้าใบของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจสุวรรณ จ าแนกตามการใช้บริการ
ร้านประจ า และความถี่ในการเช่าต่อปี 
 

ตารางที่ 69  แสดงระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3 ล าดบั
แรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านผลติภณัฑ์ 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 

การใช้บริการร้านประจ า   
 มีร้านประจ า 1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน  1. บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 
  2. บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน  2. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 
  3. มาตรฐานของสินคา้ 3. บริการจดัส่งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 
 ไม่มีร้านประจ า 1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน  1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 
  2. มาตรฐานของสินคา้  2. คุณภาพของสินคา้ 
  3. คุณภาพของสินคา้ 3. บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 
ความถี่ในการเช่าต่อปี   
 1 คร้ัง 1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 1. บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 
  2. บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 2. บริการจดัส่งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 
  3. มาตรฐานของสินคา้ 3. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 
 2-3 คร้ัง 1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 
  2. บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 2. บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 
  3. มาตรฐานของสินคา้ 3. คุณภาพของสินคา้ 
 มากกวา่ 3 คร้ัง 1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 1. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 
  2. คุณภาพของสินคา้ 2. คุณภาพของสินคา้ 
  3. มาตรฐานของสินคา้ 3. บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 

 

  จ าแนกตามการใช้บริการร้านประจ า 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าและไม่มีร้านประจ ามีความพึงพอใจในเร่ือง
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้านเป็นล าดบัแรก  
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  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าให้ความส าคญัในเร่ืองบริการติดตั้งสินคา้ถึง
สถานท่ีใช้งานเป็นล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่มีร้านประจ าให้ความส าคญัในเร่ือง
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้านเป็นล าดบัแรก 
  จ าแนกตามความถี่ในการเช่าต่อปี 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี ความถ่ีในการเช่า 2-3 คร้ังต่อ
ปี และความถ่ีในการเช่ามากกวา่ 3 คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ
ร้านเป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี ให้ความส าคัญในเร่ือง
บริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้านเป็นล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 2-
3 คร้ังต่อปี และความถ่ีในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัในเร่ืองช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของร้านเป็นล าดบัแรก 
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ตารางที่ 70  แสดงระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 3 ล าดบัแรก 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านราคา 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 

การใช้บริการร้านประจ า   
 มีร้านประจ า 1. ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้  1. ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้  
  2. การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน 2. การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน 
  3. การต่อรองราคาได ้ 3. การต่อรองราคาได ้
 ไม่มีร้านประจ า 1. ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้  1. ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้  
  2. การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน 2. การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน 
  3. การต่อรองราคาได ้ 3. การต่อรองราคาได ้
ความถี่ในการเช่าต่อปี   
 1 คร้ัง 1. ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้  1. การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน  

และราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้ 
  2. การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน 2. การต่อรองราคาได ้
  3. การต่อรองราคาได ้ 3. การใหส่้วนลดเงินสด 
 2-3 คร้ัง 1. ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้  1. ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้  
  2. การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน 2. การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน 
  3. การต่อรองราคาได ้ 3. การต่อรองราคาได ้
 มากกวา่ 3 คร้ัง 1. การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน  

และราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้ 
1. ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้  

  2. การต่อรองราคาได ้ 2. การก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน 
  3. การติดป้ายราคา 3. การต่อรองราคาได ้

 
  จ าแนกตามการใช้บริการร้านประจ า 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าและไม่มีร้านประจ ามีความพึงพอใจในเร่ือง
ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้เป็นล าดบัแรก  
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าและไม่มีร้านประจ าใหค้วามส าคญัในเร่ืองราคา
ใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้เป็นล าดบัแรก 
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  จ าแนกตามความถี่ในการเช่าต่อปี 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี และความถ่ีในการเช่า 2-3 
คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองราคาให้เลือกตามคุณภาพสินค้าเป็นล าดับแรก และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่ามากกวา่ 3 คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองการก าหนดราคามี
ความเป็นมาตรฐาน และราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้เป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัในเร่ืองการ
ก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน และราคาให้เลือกตามคุณภาพสินคา้เป็นล าดบัแรก และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 2-3 คร้ังต่อปี และความถ่ีในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี ให้
ความส าคญัในเร่ืองราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้เป็นล าดบัแรก 
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ตารางที่ 71  แสดงระดับความพึงพอใจและระดับความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 3 ล าดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 

การใช้บริการร้านประจ า   
 มีร้านประจ า 1. ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเหมาะสม 1. ความสะดวกในการติดต่อไดห้ลาย

ช่องทาง 
  2. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้าน 2. ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเหมาะสม 
  3. ความสะดวกในการติดต่อไดห้ลาย

ช่องทาง 
3. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้าน 

 ไม่มีร้านประจ า 1. ความสะดวกในการติดต่อไดห้ลาย
ช่องทาง 

1. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้าน 

  2. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้าน 2. ความสะดวกในการติดต่อไดห้ลาย
ช่องทาง 

  3. ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเหมาะสม 3. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น 
ความถี่ในการเช่าต่อปี   
 1 คร้ัง 1. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้าน 1. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น 
  2. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น 2. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้าน 
  3. ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเหมาะสม 3. ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเหมาะสม 
 2-3 คร้ัง 1. ความสะดวกในการติดต่อไดห้ลาย

ช่องทาง 
1. ความสะดวกในการติดต่อไดห้ลาย
ช่องทาง 

  2. ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเหมาะสม 2. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้าน 
และเวบ็ไซตส์ าหรับศึกษาขอ้มูลสินคา้ 

  3. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้าน 3. ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเหมาะสม 
 มากกวา่ 3 คร้ัง 1. ความสะดวกในการติดต่อไดห้ลาย

ช่องทาง 
1. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้าน 

  2. ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเหมาะสม 2. ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการเหมาะสม 
  3. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้าน 3. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น 
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  จ าแนกตามการใช้บริการร้านประจ า 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ ามีความพึงพอใจในเร่ืองระยะเวลาท่ีเปิด
ให้บริการเหมาะสมเป็นล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่มีร้านประจ ามีความพึงพอใจใน
เร่ืองความสะดวกในการติดต่อไดห้ลายช่องทางเป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการ
ติดต่อไดห้ลายช่องทางเป็นล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่มีร้านประจ าให้ความส าคญัใน
เร่ืองท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีใชง้านเป็นล าดบัแรก 
  จ าแนกตามความถี่ในการเช่าต่อปี 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองท าเล
ท่ีตั้งอยู่ใกลส้ถานท่ีใช้งานเป็นล าดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 2-3 คร้ังต่อปี 
และความถ่ีในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อได้
หลายช่องทางเป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี ใหค้วามส าคญัในเร่ืองท าเลท่ี
ตั้งอยูใ่กลบ้า้นเป็นล าดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 2-3 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญั
ในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อได้หลายช่องทางเป็นล าดับแรก และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ความถ่ีในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัในเร่ืองท าเลท่ีตั้งอยู่ใกล้สถานท่ีใช้งานเป็น
ล าดบัแรก 
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ตารางที ่72  แสดงระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
3 ล าดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 

การใช้บริการร้านประจ า   
 มีร้านประจ า 1. การใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงั

การขายกบัลูกคา้ 
1. บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี เวที พดัลม 

  2. เง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ 2. การใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงั
การขายกบัลูกคา้ 

  3. บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี เวที พดัลม 

3. เง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ 

 ไม่มีร้านประจ า 1. การใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงั
การขายกบัลูกคา้ 

1. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส่ือต่างๆ  

  2. บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี เวที พดัลม 

2. บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี เวที พดัลม 

  3. เง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ 3. ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกจะไดรั้บการ
บริการและเง่ือนไขพิเศษ 

ความถี่ในการเช่าต่อปี   
 1 คร้ัง 1. การใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงั

การขายกบัลูกคา้ 
1. บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี เวที พดัลม 

  2. บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี เวที พดัลม 

2. การใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงั
การขายกบัลูกคา้ 

  3. เง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ 3. ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกจะไดรั้บการ
บริการและเง่ือนไขพิเศษ 

 2-3 คร้ัง 1. การใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงั
การขายกบัลูกคา้ 

1. บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี เวที พดัลม 

  2. บริการเสริมใหก้บัลูกคา้ เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี เวที พดัลม 

2. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส่ือต่างๆ 

  3. เง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ 3. การใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงั
การขายกบัลูกคา้ 
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ตารางที่ 72 (ต่อ)  แสดงระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 3 ล าดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 
 มากกวา่ 3 คร้ัง 1. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส่ือต่างๆ  1. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส่ือต่างๆ  

ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกจะไดรั้บการบริการ
และเง่ือนไขพิเศษ  
และเง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ 

  2. เง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ 2. การสาธิตสินคา้ 
และการจดัแสดงสินคา้หนา้ร้าน 

  3. ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกจะไดรั้บการ
บริการและเง่ือนไขพิเศษ 

3. การลด แลก แจก แถม  
และการใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการ
หลงัการขายกบัลูกคา้ 

 
  จ าแนกตามการใช้บริการร้านประจ า 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าและไม่มีร้านประจ ามีความพึงพอใจในเร่ืองการ
ใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงัการขายกบัลูกคา้เป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าให้ความส าคญัในเร่ืองบริการเสริมให้กบัลูกคา้ 
เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เวที พดัลมเป็นล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่มีร้านประจ าให้ความส าคญั
ในเร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ สมุดหน้าเหลือง หนังสือประจ าจงัหวดั 
อินเทอร์เน็ต ป้ายกลางแจง้เป็นล าดบัแรก 
  จ าแนกตามความถี่ในการเช่าต่อปี 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี และความถ่ีในการเช่า 2-3 
คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองการใหข้อ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงัการขายกบัลูกคา้เป็นล าดบัแรก 
และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุสมุดหนา้เหลือง หนงัสือประจ าจงัหวดั อินเทอร์เน็ต ป้าย
กลางแจง้เป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี และความถ่ีในการเช่า 2-3 
คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัในเร่ืองบริการเสริมให้กบัลูกคา้ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เวที พดัลมเป็นล าดบัแรก 
และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัในเร่ืองการ
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โฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่ือต่างๆ เช่น วทิย ุสมุดหนา้เหลือง หนงัสือประจ าจงัหวดั อินเทอร์เน็ต ป้าย
กลางแจง้ ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกจะไดรั้บการบริการและเง่ือนไขพิเศษ และเง่ือนไขการรับเปล่ียน/คืน
สินคา้เป็นล าดบัแรก 
 
ตารางที ่73  แสดงระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร 3 ล าดบัแรก 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านบุคลากร 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 

การใช้บริการร้านประจ า   
 มีร้านประจ า 1. ความสามารถและความช านาญของ

พนกังาน  
1. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ 

  2. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ 2. ความสามารถและความช านาญของ
พนกังาน 

  3. ความเพียงพอของพนกังานใหบ้ริการ 3. ความเพียงพอของพนกังานใหบ้ริการ 
 ไม่มีร้านประจ า 1. ความสามารถและความช านาญของ

พนกังาน  
1. ความสามารถและความช านาญของ
พนกังาน 

  2. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ 2. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ 
  3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ดี 3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ดี 
ความถี่ในการเช่าต่อปี   
 1 คร้ัง 1. ความสามารถและความช านาญของ

พนกังาน  
1. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ 

  2. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ดี 2. ความสามารถและความช านาญของ
พนกังาน 

  3. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ 3. ความเพียงพอของพนกังานใหบ้ริการ 
 2-3 คร้ัง 1. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้  

และความสามารถและความช านาญ
ของพนกังาน  

1. ความสามารถและความช านาญของ
พนกังาน  

  2. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ดี 2. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ 
  3. ความเพียงพอของพนกังานใหบ้ริการ 3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ดี 
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ตารางที่ 73 (ต่อ)  แสดงระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัด้านบุคลากร 3 
ล าดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านบุคลากร 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 
 มากกวา่ 3 คร้ัง 1. ความสามารถและความช านาญของ

พนกังาน  
1. ความสามารถและความช านาญของ
พนกังาน  

  2. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ 2. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ 
  3. ความเพียงพอของพนกังานใหบ้ริการ 3. ความเพียงพอของพนกังานใหบ้ริการ 

  

  จ าแนกตามการใช้บริการร้านประจ า 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าและไม่มีร้านประจ ามีความพึงพอใจในเร่ือง
ความสามารถและความช านาญของพนกังานเป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าให้ความส าคญัในเร่ืองพนกังานมีความรู้ในตวั
สินคา้เป็นล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่มีร้านประจ าใหค้วามส าคญัในเร่ืองความสามารถ
และความช านาญของพนกังานเป็นล าดบัแรก 
  จ าแนกตามความถี่ในการเช่าต่อปี 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปีและความถ่ีในการเช่ามากกวา่ 
3 คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองความสามารถและความช านาญของพนกังานเป็นล าดบัแรก และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 2-3 คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองพนกังานมีความรู้ใน
ตวัสินคา้ และความสามารถและความช านาญของพนกังานเป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี ให้ความส าคัญในเร่ือง
พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้เป็นล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 2-3 คร้ัง
ต่อปี และความถ่ีในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี ให้ความส าคญัในเร่ืองความสามารถและความ
ช านาญของพนกังานเป็นล าดบัแรก 
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ตารางที ่74  แสดงระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ 3 ล าดบั
แรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านกระบวนการ 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 

การใช้บริการร้านประจ า   
 มีร้านประจ า 1. ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า 1. ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า 
  2. ความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง

สินคา้ 
2. ความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง
สินคา้ 

  3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่า
และติดตั้ง 

3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่าและ
ติดตั้ง 

 ไม่มีร้านประจ า 1. ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า 1. ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า 
  2. ความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง

สินคา้ 
2. ความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง
สินคา้ 
และความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่า
และติดตั้ง 

  3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่า
และติดตั้ง 

 

ความถี่ในการเช่าต่อปี   
 1 คร้ัง 1. ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า 1. ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า 
  2. ความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง

สินคา้ 
2. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่าและ
ติดตั้ง 

  3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่า
และติดตั้ง 

3. ความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง
สินคา้ 

 2-3 คร้ัง 1. ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า 1. ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า 
  2. ความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง

สินคา้ 
2. ความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง
สินคา้ 
และความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่า
และติดตั้ง 

  3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่า
และติดตั้ง 
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ตารางที่ 74 (ต่อ)  แสดงระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ 3 
ล าดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านกระบวนการ 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 
 มากกวา่ 3 คร้ัง 1. ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า 1. ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า 
  2. ความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง

สินคา้ 
2. ความรวดเร็วในการบริการจดัส่ง
สินคา้ 

  3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่า
และติดตั้ง 

3. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการเช่าและ
ติดตั้ง 

 
  จ าแนกตามการใช้บริการร้านประจ า 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าและไม่มีร้านประจ ามีความพึงพอใจในเร่ือง
ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่าเป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าและไม่มีร้านประจ าให้ความส าคญัในเร่ือง
ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่าเป็นล าดบัแรก 
  จ าแนกตามความถี่ในการเช่าต่อปี 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี ความถ่ีในการเช่า 2-3 คร้ังต่อ
ปี และความถ่ีในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองความสะดวกในการเลือกซ้ือ
หรือเช่าเป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี ความถ่ีในการเช่า 2-3 คร้ังต่อ
ปี และความถ่ีในการเช่ามากกวา่ 3 คร้ังต่อปี ใหค้วามส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือ
เช่าเป็นล าดบัแรก 
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ตารางที ่75  แสดงระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
3 ล าดบัแรก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ความพงึพอใจ ความส าคญั 

การใช้บริการร้านประจ า   
 มีร้านประจ า 1. สถานท่ีจอดรถสะดวก 1. สถานท่ีจอดรถสะดวก 
  2. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 2. มีสถานท่ีพกัรอใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
  3. มีสถานท่ีพกัรอใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 3. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 
 ไม่มีร้านประจ า 1. สถานท่ีจอดรถสะดวก 1. สถานท่ีจอดรถสะดวก 
  2. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 2. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 
  3. มีสถานท่ีพกัรอใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 3. บรรยากาศภายในร้านดี สะดวกสบาย 

เป็นกนัเอง 
ความถี่ในการเช่าต่อปี   
 1 คร้ัง 1. สถานท่ีจอดรถสะดวก 1. สถานท่ีจอดรถสะดวก 
  2. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 2. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 

มีสถานท่ีพกัรอใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
และบรรยากาศภายในร้านดี 
สะดวกสบายเป็นกนัเอง 

  3. บรรยากาศภายในร้านดี สะดวกสบาย
เป็นกนัเอง 

 

 2-3 คร้ัง 1. สถานท่ีจอดรถสะดวก 1. สถานท่ีจอดรถสะดวก 
  2. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 2. มีสถานท่ีพกัรอใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
  3. มีสถานท่ีพกัรอใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 3. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 
 มากกวา่ 3 คร้ัง 1. สถานท่ีจอดรถสะดวก 1. สถานท่ีจอดรถสะดวก 
  2. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 2. พ้ืนท่ีร้านกวา้งขวาง 
  3. มีสถานท่ีพกัรอใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 3. มีสถานท่ีพกัรอใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

 

  จ าแนกตามการใช้บริการร้านประจ า 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าและไม่มีร้านประจ ามีความพึงพอใจในเร่ือง
สถานท่ีจอดรถสะดวกเป็นล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้านประจ าและไม่มีร้านประจ าให้ความส าคญัในเร่ือง
สถานท่ีจอดรถสะดวกเป็นล าดบัแรก 
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  จ าแนกตามความถี่ในการเช่าต่อปี 

  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี ความถ่ีในการเช่า 2-3 คร้ังต่อ
ปี และความถ่ีในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจในเร่ืองสถานท่ีจอดรถสะดวกเป็น
ล าดบัแรก 
  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี ความถ่ีในการเช่า 2-3 คร้ังต่อ
ปี และความถ่ีในการเช่ามากกวา่ 3 คร้ังต่อปี ใหค้วามส าคญัในเร่ืองสถานท่ีจอดรถสะดวกเป็นล าดบั
แรก 
 
  ส่วนที ่6 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการให้บริการเช่าเต็นท์ผ้าใบของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั ใจสุวรรณ 
  ปัญหา 
  ผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหาในการเช่าเตน็ทผ์า้ใบของห้างหุน้ส่วนจ ากดั          
ใจสุวรรณ สูงสุด 5 ล าดบัแรกดงัน้ี ไม่ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการและการจดัส่ง
สินคา้ คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ คุณภาพของสินคา้ไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 36.4 สินคา้มีปริมาณ
ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 30.7 พนกังานไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 25.0 และไม่มีความ
รับผดิชอบต่อสินคา้ท่ีมีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 21.6 ตามล าดบั 
  ข้อเสนอแนะ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะในการเช่าเต็นท์ผา้ใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั  
ใจสุวรรณ สูงสุด 5 ล าดบัแรกดงัน้ี ควรเพิ่มจ านวนพนกังานในการติดตั้งให้เพียงพอเพื่อให้การ
ติดตั้งรวดเร็วข้ึน คิดเป็นร้อยละ 4.2 รองลงมาคือ ควรจดัส่งสินคา้ดว้ยความรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 
3.0 ควรลดราคาส าหรับลูกคา้ประจ า คิดเป็นร้อยละ 1.9 ควรเพิ่มจ านวนเต็นท์ให้เพียงพอ คิดเป็น
ร้อยละ 1.1 ควรมีเต็นท์หลายแบบและหลายขนาดให้เลือก เต็นท์ท่ีให้บริการควรมีสภาพสมบูรณ์
และไม่เก่าเกินไป และควรมีการแกไ้ขปัญหาหลงัการขาย คิดเป็นร้อยละ 0.8 เท่ากนั ตามล าดบั 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์
ผา้ใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ สามารถน าประเด็นส าคญัท่ีพบมาอภิปรายผลการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
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  ด้านผลติภัณฑ์ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน 
เป็นล าดบัแรก และผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน
เป็นล าดบัแรก แสดงใหเ้ห็นวา่หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ มีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือในสายตา
ของลูกคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานศึกษาของจิตรพี ทนัดร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการบริการรถเช่าของบริษัท รูบ้ี คาร์เร้นท์ทัล จ ากัด จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองสมรรถนะในการขบัดีเป็นล าดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบั
งานศึกษาของจรรยา ยงัเฟลโล่ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสม
การตลาดบริการการให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองความหลากหลายของอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัมีให้เลือกเป็น
ล าดบัแรก อาจเน่ืองมาจากสินคา้ต่างประเภทกนั ผูบ้ริโภคจึงมีความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ของ
สินคา้แต่ละชนิดแตกต่างกนั ซ่ึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนเม่ือไดบ้ริการท่ีมีคุณภาพและ
ระดบัการให้บริการตรงกบัความตอ้งการ เช่น ผูบ้ริโภคตอ้งการความน่าเช่ือถือของผูใ้ห้บริการเช่า
เตน็ทผ์า้ใบ ผูบ้ริโภคตอ้งการเช่ารถยนตท่ี์มีความปลอดภยั และผูบ้ริโภคตอ้งการอสังหาริมทรัพยท่ี์
มีความหลากหลายของรูปแบบบา้น 

ด้านราคา 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองราคาให้เลือกตามคุณภาพสินคา้เป็น
ล าดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในเร่ืองราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้เป็นล าดบัแรก 
แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของลูกคา้ข้ึนอยูก่บัราคาค่าสินคา้หรือบริการท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของการบริการ สอดคลอ้งกบังานศึกษาของจิตรพี ทนัดร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการบริการรถเช่าของบริษัท รูบ้ี คาร์เร้นท์ทัล จ ากัด จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองราคาค่าเช่าตามรุ่นและยีห่อ้รถเป็นล าดบัแรก ไม่สอดคลอ้งกบั
งานศึกษาของจรรยา ยงัเฟลโล่ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสม
การตลาดบริการการให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองค่าเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ป็นล าดบัแรก  
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองระยะเวลาท่ีเปิดให้บริการเหมาะสม
เป็นล าดับแรก ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อได้หลาย
ช่องทางเป็นล าดบัแรก แสดงให้เห็นว่าลูกคา้ตอ้งการช่องทางในการติดต่อท่ีสะดวกและมีความ
คิดเห็นว่าระยะเวลาท่ีเปิดให้บริการมีความสะดวกในการติดต่อจึงมีความพึงพอใจเป็นล าดบัแรก   
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ไม่สอดคลอ้งกบังานศึกษาของจิตรพี ทนัดร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
บริการรถเช่าของบริษทั รูบ้ี คาร์เร้นทท์ลั จ  ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในเร่ืองการติดต่อผ่านทางโทรศพัท์เป็นล าดบัแรก  และไม่สอดคล้องกบังานศึกษาของ
จรรยา ยงัเฟลโล่ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
การให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในเร่ืองการใหบ้ริการนอกสถานท่ีเป็นล าดบัแรก  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองการให้ขอ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงั
การขายกบัลูกคา้เป็นล าดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองบริการเสริมให้กบัลูกคา้ 
เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เวที พดัลมเป็นล าดบัแรก แสดงให้เห็นวา่ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ มีการติดตาม
และให้บริการหลงัการขายท่ีดีลูกคา้จึงมีความพึงพอใจ  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานศึกษาของจรรยา 
ยงัเฟลโล่ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการการให้
เช่าอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในเร่ืองการโฆษณาผ่านทางจดหมายข่าวของบริษทัเป็นล าดบัแรก และไม่สอดคลอ้งกบังาน
ศึกษาของจิตรพี ทนัดร (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการรถเช่าของ
บริษทั รูบ้ี คาร์เร้นทท์ลั จ  ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง
การประชาสัมพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นล าดบัแรก อาจเน่ืองมาจากสินคา้ต่างประเภทกนั ผูบ้ริโภค
จึงมีความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดของสินคา้แต่ละชนิดแตกต่างกนั ซ่ึงความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนจากขอ้เสนอเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดท่ีตรงกบัความตอ้งการ เช่น ผูบ้ริโภค
ท่ีเช่าเต็นทผ์า้ใบตอ้งการบริการหลงัการขายในกรณีท่ีเกิดปัญหากบัสินคา้ ส่วนผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ
เช่ารถยนตแ์ละเช่าอสังหาริมทรัพยต์อ้งการการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้
ผา่นส่ือต่างๆ 

ด้านบุคลากร 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองความสามารถและความช านาญของ
พนกังานเป็นล าดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองพนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้
และความสามารถและความช านาญของพนกังานเป็นล าดบัแรก แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของ
ลูกคา้จะเกิดข้ึนเม่ือผูป้ฏิบติังานแสดงพฤติกรรมบริการและสนองบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการดว้ยความ
ช านาญสามารถใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของจรรยา ยงัเฟลโล่ 
(2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการการให้เช่า
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
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พอใจในเร่ืองความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการของพนกังานเป็นล าดบัแรก แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
งานศึกษาของจิตรพี ทนัดร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการรถเช่าของ
บริษทั รูบ้ี คาร์เร้นทท์ลั จ  ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ือง
มนุษยสัมพนัธ์ของพนกังานเป็นล าดบัแรก  

ด้านกระบวนการ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า
เป็นล าดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่าเป็น
ล าดบัแรก  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานศึกษาของจิตรพี ทนัดร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการบริการรถเช่าของบริษัท รูบ้ี คาร์เร้นท์ทัล จ ากัด จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองการให้บริการตามความต้องการเป็นล าดับแรก และไม่
สอดคลอ้งกบังานศึกษาของจรรยา ยงัเฟลโล่ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการการให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองการให้บริการดา้นขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น
เป็นล าดบัแรก อาจเน่ืองมาจากสินคา้ต่างประเภทกนั ผูบ้ริโภคจึงมีความพึงพอใจดา้นกระบวนการ
ของบริการแต่ละประเภทแตกต่างกนั ซ่ึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนจากการจดัการระบบ
การท างานท่ีมีคุณภาพและถูกตอ้ง ท าให้เกิดความสะดวกคล่องตวัในการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ เช่น ผูบ้ริโภคท่ีเช่าเต็นท์ผา้ใบตอ้งการความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า ผูบ้ริโภคท่ี
ต้องการเช่ารถยนต์ต้องการการให้บริการตามความต้องการ และผู ้บริโภคท่ีต้องการเช่า
อสังหาริมทรัพยต์อ้งการการใหบ้ริการดา้นขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองสถานท่ีจอดรถสะดวกเป็นล าดบัแรก 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในเร่ืองสถานท่ีจอดรถสะดวกเป็นล าดบัแรก  ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบังานศึกษาของจิตรพี ทนัดร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการรถเช่า
ของบริษทั รูบ้ี คาร์เร้นท์ทลั จ  ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
เร่ืองพนกังานแต่งกายชุดพนกังานเป็นเอกลกัษณ์ สะอาด เรียบร้อยเป็นล าดบัแรก และไม่สอดคลอ้ง
กบังานศึกษาของจรรยา ยงัเฟลโล่ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสม
การตลาดบริการการให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองบรรยากาศและการตกแต่งส านักงานเป็นล าดบัแรก อาจ
เน่ืองมาจากสินคา้ต่างประเภทกัน ผูบ้ริโภคจึงมีความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพในการ
ให้บริการแตกต่างกนั ซ่ึงความพึงพอใจของของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนจากการช่ืนชมสภาพแวดลอ้ม
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ของการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่งสถานท่ีท่ีสวยงาม การให้สีสัน การแต่งกายของพนกังาน 
ตลอดจนการจดัแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน 
 
ข้อค้นพบ 
  การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเตน็ท์
ผา้ใบของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เช่าเต็นท์ผา้ใบเพราะตอ้งการจดังานพิธี โดยเช่า
เต็นท์ผา้ใบรูปทรงโคง้ ส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านเช่าเต็นท์ผา้ใบคือ ป้ายโฆษณา และรู้จกัร้านเช่าเต็นท์
ผา้ใบจากเพื่อนหรือคนรู้จกัจึงสามารถใชก้ารตลาดแบบปากต่อปากได ้ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามไม่
มีร้านประจ าในการเช่าเตน็ทผ์า้ใบ  
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการทั้ง 7 ปัจจยัในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง แต่ก็ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัปานกลางเช่นกนั 
  ถึงแมว้า่ส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัในระดบัมาก แต่ก็ยงัมีปัญหา
อยู่โดยเฉพาะปัญหาในด้านกระบวนการในเร่ืองความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการและ
จดัส่งสินคา้ โดยพบปัญหาคิดเป็นร้อยละ 45.8 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัและมีความพึงพอใจเร่ืองช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือของร้านเป็นล าดบัแรกเหมือนกนั แสดงให้เห็นว่าห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ สามารถ
ใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้  

ปัจจยัย่อยเร่ืองบริการจดัส่งสินค้าถึงสถานท่ีใช้งาน และคุณภาพสินคา้ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัมาก 1 ใน 10 ล าดบัแรก แต่มีปัญหาท่ีพบคือคุณภาพของสินคา้ไม่ดี 

นอกจากน้ีปัจจยัยอ่ยเร่ือง ความใหม่ของสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
อยูใ่นระดบัมากแต่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ด้านราคา 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัและมีความพึงพอใจเร่ืองราคาให้เลือกตาม
คุณภาพสินคา้เป็นล าดับแรกเหมือนกัน แสดงให้เห็นว่าห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ สามารถ
ตอบสนองตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ียงัไม่สามารถสร้างความพึง
พอใจให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มพบวา่ กลุ่มท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปีให้
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ความส าคญัเร่ืองการก าหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน และราคาให้เลือกตามคุณภาพสินคา้เป็น
ล าดบัแรกเท่ากนั แต่มีความพึงพอใจเป็นล าดบัแรกเร่ืองเดียวคือ ราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้ 
  นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองการก าหนดราคามีความเป็น
มาตรฐานสูงสุดเป็นล าดบัท่ี 10 จากปัจจยัย่อยทั้งหมด แต่ความพึงพอใจไม่อยู่ใน 10 ล าดบัแรก
ถึงแมจ้ะมีความพึงพอใจระดบัมากก็ตาม  แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาจคิดวา่การก าหนดราคายงั
มีความเป็นมาตรฐานไม่เพียงพอ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญเร่ืองความสะดวกในการติดต่อได้หลาย
ช่องทางเป็นล าดบัแรก แต่มีความพึงพอใจเร่ืองระยะเวลาท่ีเปิดให้บริการเหมาะสมเป็นล าดบัแรก 
แสดงใหเ้ห็นวา่หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ ยงัไม่สามารถใหบ้ริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายได้
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะในเร่ืองช่องทางการติดต่อส่ือสาร  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองบริการเสริมให้กบัลูกคา้ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี 
เวที พดัลมเป็นล าดบัแรก แต่มีความพึงพอใจเร่ืองการให้ขอ้เสนอเก่ียวกบับริการหลงัการขายกบั
ลูกคา้เป็นล าดบัแรก แสดงให้เห็นวา่ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ ยงัไม่สามารถตอบสนองไดต้รง
ตามความตอ้งการของลูกคา้  โดยเฉพาะบริการเสริมต่างๆ ถึงแมจ้ะมีการติดตามหลงัการขายถึง
ความพอใจและปัญหาต่างๆ ของลูกคา้หลงัรับบริการแลว้ก็ตาม 

ด้านบุคลากร 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั 2 เร่ืองคือ พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ และ
ความสามารถและความช านาญของพนักงานเป็นล าดับแรก แต่มีความพึงพอใจเร่ืองเดียวคือ 
ความสามารถและความช านาญของพนักงานเป็นล าดบัแรก แสดงให้เห็นว่าพนักงานของห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ อาจมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ไม่เพียงพอ  หรือไม่ครบทุกคน  ซ่ึงส่งผลให้
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 8.3  คิดวา่เป็นปัญหาในการให้บริการ (หนา้ 89)  รวมถึงเส่ียงต่อปัญหา
การมีพนกังานไม่เพียงพออีกดว้ย 

ด้านกระบวนการ 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัและมีความพึงพอใจเร่ืองความสะดวกในการ
เลือกซ้ือหรือเช่าเป็นล าดบัแรกเหมือนกนั แสดงให้เห็นว่าห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ สามารถ
ใหบ้ริการตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้  
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ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญและมีความพึงพอใจเร่ืองสถานท่ีจอดรถ
สะดวกเป็นล าดบัแรกเหมือนกนั แสดงให้เห็นว่าห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ สามารถตอบสนอง
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้  
 

ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์
ผา้ใบของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการในการน าขอ้มูล
ท่ีได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการและเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้
เหมาะสมดงัน้ี 
  1. ข้อเสนอแนะตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
  ด้านผลติภัณฑ์  
  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจสุวรรณ ดังนั้นผูป้ระกอบการควรเอาใส่ใจในลูกค้าทั้งด้าน
ผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อรักษาช่ือเสียงของร้านและช่วยให้เกิดการบอกต่อปากต่อปาก เน่ืองจาก
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 64.4 รู้จกัร้านเช่าเตน็ทผ์า้ใบจากเพื่อนหรือคนรู้จกั  
  นอกจากน้ีพบว่าคุณภาพสินคา้เป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน 
10 ล าดบัแรก  และยงัเป็นปัญหาส าหรับลูกคา้บางรายดว้ย  ผูป้ระกอบการจึงควรจดัหาเต็นทผ์า้ใบท่ี
มีสภาพดีไวบ้ริการ มีการตรวจสอบสภาพก่อนและหลงัจากการให้บริการให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ และ
มีจ านวนเพียงพอพร้อมใหบ้ริการ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองความใหม่ของ
สินคา้นอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 36.4 พบปัญหาคุณภาพของสินคา้ไม่ดี และผูต้อบ
แบบสอบถามร้อยละ 30.7 พบปัญหาสินคา้มีปริมาณไม่เพียงพอ 
  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัเร่ืองบริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใช้งาน โดย
ไปถึงสถานท่ีใชง้านตรงตามเวลาท่ีนดัหมายและท าการติดตั้งดว้ยความรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัในการตดัสินใจเช่าเต็นท์ผา้ใบเป็นล าดบัแรกของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีร้าน
ประจ าดว้ย 
  ด้านราคา  
  ผูป้ระกอบการควรมีการแสดงราคาสินคา้ให้ลูกคา้รับทราบ เช่น การแสดงราคา
สินคา้ในเวบ็ไซต์ของร้าน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองการติดป้ายราคานอ้ย
ท่ีสุด  
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  นอกจากน้ีการมีราคาให้เ ลือกตามคุณภาพสินค้าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัใน 10 ล าดบัแรก ผูป้ระกอบการจึงควรมีสินคา้ท่ีหลากหลายและหลาย
ระดบัราคาไวใ้หบ้ริการ 
  ผูป้ระกอบการควรมีการก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินและการให้ส่วนลดแก่ลูกคา้
ทั้งลูกคา้ประจ าและลูกคา้ใหม่ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองการให้สินเช่ือ/การ
ผอ่นช าระ และการใหส่้วนลดเงินสด ระดบัปานกลางและอยูใ่นความพึงพอใจต ่าสุด 10 ล าดบั 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  ผู้ประกอบการควรพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของร้านให้ทันสมัยอยู่เสมอ มี
รายละเอียดขอ้มูลสินคา้ ราคา ผลงานในการให้บริการล่าสุด เปิดโอกาสให้ลูกคา้ติดต่อสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์โดยมีพนักงานคอยตอบค าถามและให้ค  าแนะน าแก่ลูกค้า 
เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองเวบ็ไซตส์ าหรับศึกษาขอ้มูลสินคา้นอ้ยท่ีสุด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  จากการศึกษาพบว่า ถึงแมผู้ต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการส่งเสริม
การตลาดเป็นล าดับสุดท้าย แต่ก็ให้ความส าคัญต่อปัจจัยน้ีในระดับปานกลางเท่านั้ น ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการอาจมีการท าการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถมให้แก่ลูกคา้ และอาจมี
การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้เพื่อใชใ้นการส่งเสริมการขายส าหรับลูกคา้ประจ าเพื่อรักษาลูกคา้ประจ า
เอาไว ้เช่น ให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าประจ าหรือลูกคา้ท่ีเคยให้บริการมาก่อน หรือลูกคา้ท่ีเป็น
สมาชิกจะไดรั้บการบริการและเง่ือนไขพิเศษ  
  ผูป้ระกอบการควรจดัหาบริการเสริม เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เวที พดัลม ให้กบัลูกคา้ได้
เลือกอย่างหลากหลายและเพียงพอ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเร่ือง
บริการเสริมเป็นล าดบัแรก 
  ผูป้ระกอบการควรเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์และบริการของร้าน
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ สมุดหน้าเหลือง หนงัสือประจ าจงัหวดั อินเทอร์เน็ต ป้ายกลางแจง้ ให้มาก
ข้ึน เพื่อให้ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีตอ้งการเช่าเต็นทผ์า้ใบ และผูท่ี้ไม่ร้านเช่าเต็นทผ์า้ใบเจา้ประจ าไดรู้้จกั
มากข้ึน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 10.6 พบปัญหาไม่มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ส่ือต่างๆ และกลุ่มท่ีไม่มีร้านประจ าให้ความส าคญัเร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่ือต่างๆ มาก
ท่ีสุด 
  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรมีมาตรการรับผิดชอบต่อสินค้าท่ีมีปัญหา มีการ
ก าหนดเง่ือนไขในการรับ/เปล่ียนคืนสินคา้ท่ีมีปัญหาอย่างชดัเจน มีการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้อย่าง
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รวดเร็ว เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 21.6 พบปัญหาไม่มีความรับผิดชอบต่อสินคา้ท่ีมี
ปัญหา 

ด้านบุคลากร 
  ผูป้ระกอบการควรมีการจดัหาพนกังานในการติดตั้งเต็นทอ์ยา่งเพียงพอเพื่อให้งาน
เสร็จเร็วข้ึน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองความเพียงพอของพนกังานให้บริการ
เป็นล าดบัสุดทา้ย และผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 18.2 พบปัญหาพนกังานท่ีให้บริการมีจ านวนไม่
เพียงพอ 
  ผูป้ระกอบการควรมีการฝึกอบรมเก่ียวกบัสินคา้และบริการให้แก่พนกังานเพื่อให้
มีความสามารถและความช านาญ รู้จักตัวสินค้าเป็นอย่างดี เน่ืองจากการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัเร่ืองความสามารถและความช านาญของพนกังานเป็นล าดบั
แรก  

ด้านกระบวนการ 
  ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงความรวดเร็วในการให้บริการเช่าและติดตั้ง ตั้งแต่การ
รับค าสั่งซ้ือ การให้บริการติดตั้งท่ีสถานท่ีใช้งานตรงตามเวลานัดหมายและเสร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนด ตลอดจนการให้บริการหลงัการขายตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้อย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการเป็นล าดบัสุดทา้ย 
และปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ไม่ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
และการจดัส่งสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 45.8 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
  ผูป้ระกอบการควรจดัสภาพบรรยากาศภายในร้านให้สามารถเลือกชมสินคา้ได้
อยา่งสะดวกสบาย เป็นกนัเอง มีการจดัพื้นท่ีภายในร้านให้เป็นสัดส่วนเพื่อลูกคา้จะไดเ้ขา้มาติดต่อ
อย่างสะดวก เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านลกัษณะทางกายภาพเป็นล าดับ
สุดทา้ย และควรจดัหาสถานท่ีจอดรถไวบ้ริการลูกคา้อยา่งเพียงพอ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัเร่ืองท่ีจอดรถเป็นล าดบัแรก 
  2. ข้อเสนอแนะตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 
  กลุ่มเป้าหมายทีม่ีร้านประจ า 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีมีร้านประจ า คือ กลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการเป็นประจ า ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการควรรักษาการบริการท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัและมีความพึงพอใจระดบัมากให้คงอยู่
และดียิ่งข้ึน เพื่อไม่ให้ลูกคา้เปล่ียนไปใช้บริการผูใ้ห้เช่ารายอ่ืน ในเร่ืองการมีหลายระดบัราคาให้
เลือกตามคุณภาพสินคา้ ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า และมีสถานท่ีจอดรถสะดวก  
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  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรปรับปรุงปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
เป็นล าดบัแรกแต่ยงัไม่ไดมี้ความพึงพอใจเป็นล าดบัแรก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญั
เร่ืองบริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน โดยไปถึงสถานท่ีใช้งานตรงตามเวลาท่ีนดัหมายและท า
การติดตั้งดว้ยความรวดเร็ว จดัหาบริการเสริม เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เวที พดัลม ให้กบัลูกคา้ไดเ้ลือกอยา่ง
หลากหลายและเพียงพอ เพิ่มความสะดวกในการติดต่อของช่องทางต่างๆ เช่น การมีพนกังานท่ีมี
ความรู้ให้บริการลูกคา้หน้าร้าน การมีพนกังานรับโทรศพัท์อย่างเพียงพอ มีช่องทางการสอบถาม
หรือสั่งจองสินคา้ทางเวบ็ไซต์ ควรมีการฝึกอบรมเก่ียวกบัสินคา้และบริการให้แก่พนกังาน และ
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัเร่ืองบริการจดัส่งสินคา้ถึงสถานท่ีใช้งานดว้ย เน่ืองจากผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัอยูใ่น 3 ล าดบัแรก แต่ยงัไม่ไดมี้ความพึงพอใจกบัปัจจยัน้ีใน 3 ล าดบั
แรก 
  กลุ่มเป้าหมายทีไ่ม่มีร้านประจ า 
  ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายท่ี
ไม่มีร้านประจ าให้กลายมาเป็นลูกคา้ประจ า อย่างเช่นการให้ส่วนลดพิเศษกบัลูกคา้ท่ีสมคัรเป็น
สมาชิกกบัทางร้าน เพื่อเปล่ียนจากลูกคา้ท่ีไม่มีร้านประจ าให้เป็นลูกคา้ประจ า การให้ความส าคญั
เร่ืองท าเลท่ีตั้ งอยู่ใกล้สถานท่ีใช้งาน เช่น การเปิดสาขาเพิ่มในอนาคต การเพิ่มการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์และบริการของร้านผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ สมุดหน้าเหลือง หนังสือ
ประจ าจงัหวดั อินเทอร์เน็ต ป้ายกลางแจง้ ให้มากข้ึน จดักิจกรรมการส่งเสริมการขาย เช่น การลด 
แลก แจก แถมให้แก่ลูกคา้ การจดัสภาพบรรยากาศภายในร้านให้สามารถเลือกชมสินคา้ไดอ้ย่าง
สะดวกสบาย เป็นกนัเอง มีการจดัพื้นท่ีภายในร้านให้เป็นสัดส่วน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ไม่มีร้านประจ าให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกแต่ยงัไม่ไดมี้ความพึงพอใจกบัปัจจยัน้ีเป็นล าดบัแรก 
และผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัเร่ืองบริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใช้งาน เน่ืองจากผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัอยูใ่น 3 ล าดบัแรก แต่ยงัไม่ไดมี้ความพึงพอใจกบัปัจจยัน้ีใน 3 ล าดบั
แรก 
  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรรักษาการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้อย่าง
ต่อเน่ืองในเร่ืองช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน มีการก าหนดราคาสินคา้ตามคุณภาพสินคา้ 
ความสามารถและความช านาญของพนกังาน ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า และมีสถานท่ี
จอดรถสะดวก เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญและมีความพึงพอใจเป็น
ล าดบัแรกเหมือนกนั 
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  กลุ่มเป้าหมายทีม่ีความถี่ในการเช่า 1 คร้ังต่อปี 

   กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความถ่ีในการเช่า 1 คร้ังต่อปี ซ่ึงอาจจะไม่ใช่ลูกคา้ประจ า ดงันั้น
ผูป้ระกอบการตอ้งสร้างความประทบัให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการแนะน าหรือบอก
ต่อไปยงัเพื่อนหรือคนรู้จกัใหม้าใชบ้ริการ ควรให้ส่วนลดพิเศษกบัลูกคา้ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกกบัทาง
ร้าน เพื่อให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า ควรให้ความส าคญัเร่ืองบริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใชง้าน 
โดยไปถึงสถานท่ีใชง้านตรงตามเวลาท่ีนดัหมายและท าการติดตั้งดว้ยความรวดเร็ว เลือกท าเลท่ีตั้งท่ี
สะดวกในการติดต่อ จดัหาบริการเสริม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เวที พดัลม ให้กับลูกค้าได้เลือกอย่าง
หลากหลายและเพียงพอ ควรมีการฝึกอบรมเก่ียวกบัสินคา้และบริการให้แก่พนกังาน ควรมีการ
จดัหาพนกังานในการติดตั้งเตน็ทอ์ยา่งเพียงพอเพื่อใหง้านเสร็จเร็วข้ึน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกแต่ยงัไม่ได้มีความพึงพอใจกบัปัจจยัน้ีเป็นล าดบัแรก และควรจดั
สถานท่ีภายในร้านให้ลูกค้าได้นั่งพกัรออย่างสะดวกสบายเน่ืองจากผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่น 3 ล าดบัแรก แต่ยงัไม่ไดมี้ความพึงพอใจกบัปัจจยัน้ีใน 3 ล าดบัแรก 
  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรรักษาการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้อย่าง
ต่อเน่ืองในเร่ืองราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้ ความสะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า และมีสถานท่ี
จอดรถสะดวก เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัและมีความพึงพอใจเป็น
ล าดบัแรกเหมือนกนั 
  กลุ่มเป้าหมายทีม่ีความถี่ในการเช่า 2-3 คร้ังต่อปี  
  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัเร่ืองคุณภาพของสินคา้ โดยการจดัหาเต็นท์
ผา้ใบท่ีมีสภาพดีไวบ้ริการ มีการตรวจสอบสภาพก่อนและหลงัจากการให้บริการให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ ควรพฒันาปรับปรุงเว็บไซต์ของร้านให้ทนัสมยัอยู่เสมอ มีรายละเอียดขอ้มูลสินค้า ราคา 
ผลงานในการให้บริการล่าสุด เปิดโอกาสให้ลูกค้าติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์โดยมีพนักงานคอยตอบค าถามและให้ค  าแนะน าแก่ลูกค้า และควรเพิ่มการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์และบริการของร้านผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ สมุดหน้าเหลือง หนังสือ
ประจ าจงัหวดั อินเทอร์เน็ต ป้ายกลางแจง้ ให้มากข้ึน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
อยูใ่น 3 ล าดบัแรก แต่ยงัไม่ไดมี้ความพึงพอใจกบัปัจจยัน้ีใน 3 ล าดบัแรก 
  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรรักษาการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้อย่าง
ต่อเน่ืองในเร่ืองช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน มีการก าหนดราคาสินคา้ตามคุณภาพสินคา้ 
ความสะดวกในการติดต่อได้หลายช่องทาง ความสามารถและความช านาญของพนกังาน ความ
สะดวกในการเลือกซ้ือหรือเช่า และมีสถานท่ีจอดรถสะดวก เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัและมีความพึงพอใจเป็นล าดบัแรกเหมือนกนั 
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  กลุ่มเป้าหมายทีม่ีความถี่ในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความถ่ีในการเช่ามากกว่า 3 คร้ังต่อปี แสดงว่าเป็นกลุ่มลูกค้า
ประจ า ดงันั้นผูป้ระกอบการควรรักษาการบริการท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัและมีความพึงพอใจระดบั
มากให้คงอยู่และดียิ่งข้ึน เพื่อไม่ให้ลูกคา้เปล่ียนไปใช้บริการผูใ้ห้เช่ารายอ่ืน ในเร่ืองการรักษา
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของร้าน มีการก าหนดราคาสินค้าตามคุณภาพสินค้า การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ การพฒันาความสามารถและความช านาญของพนกังาน ความสะดวก
ในการเลือกซ้ือหรือเช่า และมีสถานท่ีจอดรถสะดวก  
  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรปรับปรุงปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
อยู่ใน 3 ล าดบัแรก แต่ยงัไม่ได้มีความพึงพอใจอยู่ใน 3 ล าดับแรก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญัเร่ืองบริการติดตั้งสินคา้ถึงสถานท่ีใช้งาน โดยไปถึงสถานท่ีใช้งานตรงตามเวลาท่ีนัด
หมายและท าการติดตั้งดว้ยความรวดเร็ว เลือกท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกในการติดต่อ มีวีดีโอสาธิตการ
ให้บริการติดตั้ง ควรมีการจดัแสดงสินคา้ในร้านให้เป็นระเบียบสวยงาม เพื่อให้สร้างความสนใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้และสะดวกในการเลือกซ้ือ ควรมีการท าการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม
ให้แก่ลูกคา้ และมีการติดตามให้บริการหลงัการขายอยา่งรวดเร็ว เช่น การรับ/เปล่ียนคืนสินคา้ท่ีมี
ปัญหา การแกไ้ขซ่อมแซมสินคา้ท่ีช ารุด  
 
ข้อจ ากดัในการศึกษา   
  ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะความพึงพอใจของลูกคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
ใจสุวรรณ ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นทผ์า้ใบ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
ปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ และเป็น
แนวทางในการวางแผนการตลาดใหเ้หมาะสม ดงันั้นขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดรั้บจึงอาจมี
ความเหมาะสมส าหรับการด าเนินงานของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณเท่านั้น 


