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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อ ศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้
ผักและผลไม้ในตลาดไท (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขาย
ของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไทโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพ่อค้าแม่คา้ ในตลาดไท จานวนทั้งหมด 400
ชุด และ (3) เพื่อ ศึก ษาปั จจัยคุณภาพการให้บริ ก ารที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่า แผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ใน
ตลาดไท โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผูเ้ ช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ tTest, One - way ANOVA F-Test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 247 คน (ร้อยละ 61.80) มีอายุมากกว่า 60 ปี ข้ ึน
ไป จานวน 113 คน (ร้อยละ 28.20) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 80,000 บาทขึ้นไป จานวน 116 คน (ร้อยละ 29.00)
จาหน่ ายสิ นค้าประเภทผลไม้ จานวน 277 คน (ร้อยละ 69.30) และมีราคาเช่าแผงค้าต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
จานวน 125 คน (ร้อยละ 31.30) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยคุณภาพการให้บริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไทอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด,คุณภาพการให้บริ การ,การตัดสิ นใจเช่าพื้นที่
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--------------------------------ABSTRACT
The objectives of this research is (1) to study the personal characteristics that affect the decision to rent
commercial stalls of fruit and vegetable traders in Talaat Thai (2) to study service marketing mix factors affecting
rental decisions Trade stalls of fruit and vegetable traders in Talaad Thai by collecting data with questionnaires from
traders in Talaad Thai. (3) To study the quality of service factors that affect the decision to rent commercial stalls of
fruit and vegetable traders in Thai market. By using a random sampling method that is specific to the panelists of the
fruit and vegetable traders Data analysis using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard
deviation and inferential statistical analysis including t-test, one-way ANOVA F-test and multiple regression analysis
The results showed that 247 female respondents (61.80%) were age more than 60 years and 113 people
(28.20%) had an average monthly income of more than 80,000 baht or 116 persons (percent 29.00) Sales of fruit
products in the amount of 277 people (69.30 percent) and the price of the trade panel per month 10,001 - 20,000 baht
for 125 people (31.30 percent). Marketing mix factors and service quality factors have an effect on Decided to rent
Retail trade of fruit and vegetable traders in the markets, at a high level
Keywords: SERVICE MARKETINGMIX, SERVICEQUALITY, DECISIONMAKING TO RENT THE
COMMERCIAL AREA
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1. บทนา
ตลาดกลางสิ นค้าเกษตร คือ สถานที่นัดพบเพื่อการซื้อขายสิ นค้าเกษตรที่มีผซู ้ ้ือและผูข้ ายจานวนมากเข้ามา
ทาการซื้อขายโดยตรง ด้วยวิธีการตกลงราคาหรื อ ประมูลราคากันอย่างเปิ ดเผยภายใต้ราคาที่เป็ นธรรมด้วย การบริ การ
และสิ่ งอานวยความสะดวก อาทิ คลังเก็บรักษาสิ นค้า อุปกรณ์ชงั่ ตวงวัด และคัดเกรดสิ นค้าที่ได้มาตรฐาน รวมถึง
บริ การด้านข้อมูลข่าวสารทางการตลาด เพื่อประกอบการซื้อขาย นอกจากนี้ ตลาดกลางสิ นค้าเกษตรจะมีส่วนสาคัญ
ในการส่ งเสริ มเกษตรไทยให้มีช่องทางในการซื้อขายสิ นค้าเกษตรอย่างเป็ นระบบ และลดปั ญหาสิ นค้าราคาตกต่าใน
อนาคตได้ ซึ่ งในปั จจุบนั ตลาดกลางสิ นค้าเกษตรของไทย มีหลายแห่ งแต่ที่ใหญ่และมีชื่อเสี ยงมากที่สุดในประเทศ
มีปริ มาณการซื้ อ ขายในแต่ล ะวันคิดเป็ นมูล ค่าหลายร้อ ย ล้านบาทก็คือ ตลาดกลางสี่ มุมเมือ ง (รังสิ ต) และตลาด
กลาง สิ นค้าเกษตรแห่ งประเทศไทย หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ ตลาดไท (รัฐศักดิ์ พลสิ งห์ ,น.ส.พ.กสิ กร ปี ที่ 82 ฉบับที่
3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2552
ตลาดไท มีที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ และการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อเอื้ออานวยต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ ด้านการค้า
และกระจายสิ นค้าเกษตร รวมถึงการลงทุนด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก และระบบสาธารณู ป โภคต่ าง ๆ ซึ่ งมี
มาตรฐานระดับ โลก สร้า งความมัน่ ใจในศัก ยภาพของตลาดไท ในฐานะตลาดกลางค้า ส่ ง สิ น ค้าเกษตรและผู้
ให้บริ การชั้นนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2562)
ด้ว ยเหตุผลข้างต้น ทาให้ตลาดไทมีผูค้ า้ สนใจที่จ ะเช่ าแผงค้า ขายของภายในตลาดไทเป็ น จานวน มาก
เนื่ อ งจากตลาดไทเป็ นตลาดกลางการเกษตรที่มีผูซ้ ื้ อ หมุนเวียนเข้ามาภายในตลาด เพื่อ ซื้ อ ของการเกษตร สร้าง
รายได้และกาไรให้กบั ผูค้ า้ เป็ นจานวนมาก ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้
ในตลาดไท โดยผูว้ ิจ ยั ศึก ษาทาการศึกษาจากปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การและคุ ณภาพการให้บริ การที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและ
ผลไม้ในตลาดไท
3. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทสิ นค้าที่จาหน่าย ราคาเช่าแผงค้าต่อ
เดือน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้า
ของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท
3. ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมัน่ ใจ ด้านความเป็ นรู ปธรรม ด้านความ
ใส่ ใจ และด้านการสนองตอบลูกค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4. ประเภทสิ นค้าที่จาหน่าย
5. ราคาเช่าแผงค้าต่อเดือน

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7 Ps)
1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่/ช่องทางจัดจาหน่าย
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552)

การตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้
ผักและผลไม้ในตลาดไท

ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ
1. ด้านความน่าเชื่อถือ
2. ด้านความมัน่ ใจ
3. ด้านความเป็ นรู ปธรรม
4. ด้านความใส่ ใจ
5. ด้านการสนองตอบลูกค้า
(Parasuraman, 1988 อ้างใน ธีรกิติ นวรัตน ณ
อยุธยา, 2552)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้สามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั ตลาดไทในการกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผูค้ า้ ที่ตอ้ งการ
เข้ามาดาเนินการเช่า ให้เกิดความสนใจและความพึงพอใจมากขึ้น
2. ผลการวิจ ัยนี้ ส ามารถใช้เ ป็ นแนวทางให้ก ับ ตลาดไท และผูป้ ระกอบการพื้ น ที่ให้ เ ช่ า เพื่อ ใช้ในการ
ปรับปรุ งและพัฒนา สิ่ งอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ภายในสถานที่เช่า เพื่อให้ผเู ้ ช่าตัดสิ นใจและมีความพึงพอใจ
ต่อสถานที่เช่า
3. ผลของการวิจ ัยนี้ ทาให้มีข ้อ มูล เพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการการตัดสิ นใจเช่ าแผงค้าขายของผูค้ ้าในตลาดไท
สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลทาการศึกษาเพิ่มเติมได้ในอนาคต
6. การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและความหมายทีเ่ กีย่ วข้ องปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2550, น. 57-59) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ
ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด
ลักษณะประชากรศาสตร์เป็ นสิ่ งสาคัญและสถิติที่วดั ได้ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการ
วัดมากกว่าตัวแปรอื่น
2. แนวคิดและความหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Philip Kotler (2012) ได้นาเสนอเรื่ องการกาหนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งต้องพิจารณา ถึงส่ วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) 7 อย่าง หรื อ 7P's ประกอบด้วย
1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ราคา (Price)
3) การจัดจาหน่าย (Place)
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5) ด้านบุคคล (People)
6) ด้านกายภาพ (Physical Evidence)
7) ด้านกระบวนการ (Process)
3. แนวคิดและความหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
อุสมาน บัณฑูรอัมพา (2554, น. 14) กล่าวว่า คุ ณภาพการบริ ก าร หมายถึง ทัศนคติที่ผูร้ ับบริ ก ารสะสม
ข้อมูลความคาดหวังไว้ว่า จะได้รับการบริ การซึ่ งหากอยูในระดับที่ยอมรับได้ ผูร้ ับบริ การก็จะมีความพึงพอใจในการ
ให้บริ การ ซึ่งจะมีระดับที่แตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เองเป็ นผลมาจาก
การประเมินผลที่ได้รับจากการบริ การนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
4. แนวคิดและความหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตัดสินใจซื้อ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550, น. 48-49) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ ซึ่งเป็ นกระบวนการสาคัญที่
น่าจะศึกษาว่าก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจนั้นมีข้ นั ตอนการตัดสิ นใจอย่างไร ซึ่งกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจนั้นมีข้ นั ตอนการตัดสิ นใจอย่างไร ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคอาจแบ่งพิจ ารณาออกเป็ น 5
ขั้นตอนดังนี้ การรับรู ้ปัญหา การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ
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7. วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย คือ ผูค้ า้ ผักและผลไม้ที่ตดั สิ นใจเช่าแผงค้าขายของในตลาดไท ซึ่ งทราบจานวน
ประชากรที่แน่ นอน จึงใช้สูตรการคานวณหาขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95โดยมี
ค่าความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ผูว้ ิจยั ตัดสิ นใจใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผูค้ า้ ผักและผลไม้แผงค้าที่ตดั สิ นใจเช่าแผงค้าภายในตลาดไท
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย แบบสอบถามจานวน 400 ชุด โดยแต่ละชุดประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลของผูค้ า้ ผักและผลไม้ที่
เช่ าแผงค้าขายภายในตลาดไท ซึ่ งค าถามส่ วนนี้ ประกอบด้วยค าถาม เพศ อายุ รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ประเภทสิ นค้าที่
จ าหน่ าย ราคาเช่ าแผงค้าต่ อเดื อน ได้ทาการตอบเพียงแค่ ข ้อเดี ยวจากหลายตัวเลือกที่ตรงกับความจริ ง จานวน 5 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 ข้อ มูล ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่ อ งทางการจัดจ าหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ด้านพนัก งาน (People) ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ (Process) และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิ ร์ท (Likert Scale)โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 5 ระดับ ตามระดับความ
คิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการเลือกตอบคาถามให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้งหมด 7 ด้าน จานวน 35 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 ข้อ มู ล ปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร ได้แ ก่ ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ด้า นความมัน่ ใจ
(Assurance) ด้านความเป็ นรู ปธรรม (Tangibles) ด้านความใส่ ใจ (Empathy) ลัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิ ร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 5 ระดับ ตามระดับ
ความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการเลือกตอบคาถามให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด ปั จจัยคุณภาพการ
ให้บริ การทั้งหมด 5 ด้าน จานวน 25 ข้อ
ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ในตลาดไท ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์พิจารณา 5 ระดับ ตามระดับความพึงพอใจของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการทาการเลือกคาตอบให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด จานวน 5 ข้อคาถาม
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากผูค้ า้ ผักและผลไม้ที่ตดั สิ นใจเช่าแผงค้าภายใน
ตลาดไท โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุ ด ในการเก็บตัว อย่างข้อมูล ด้ว ยตนเองจนครบตามจานวนที่กาหนด
จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและนามาประมวลผล
2. ข้อ มูล ทุติยภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มูล ที่ค ้นคว้าจากแหล่ งรวบรวมสามารถอ้า งอิ ง จากหนั ง สื อ
วารสาร บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนามาสร้างกรอบแนวความคิด และใช้ใน
การอ้างอิงในการสรุ ปผลงานวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บแบบสอบถามจานวน 400 ชุด มาทาการวิเคราะห์ ประมวลผลโดยการใช้โปรแกรมสถิ ติ
สาเร็ จรู ป โดยการแบ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ส่ วน
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1. ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทสิ นค้าที่จาหน่ าย ราคาเช่าแผงค้า
ต่อเดือน โดยวิธี หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ในตลาดไท โดยวิธี
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ใน
ตลาดไท โดยวิธี หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ข้อ มูล เกี่ยวกับ การตัด สิ น ใจเช่าแผงค้า ขายของผูค้ า้ ผัก และผลไม้ใ นตลาดไท ใช้ร ะดับ การวัด แบบ
อันตรภาคชั้น (Interval Scale)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยอธิบาย
ผลเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลตัวแปรอิสระ (2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ใช้อธิบายผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างด้วยเครื่ องมือทางสถิติใช้สถิติ : t-Test, One Way ANOVA (F-test) , Multiple
Regression Analysis โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยลักษณะบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 247 คน
(ร้อยละ 61.80) มีอายุมากกว่า 60 ปี ข้ ึนไป จานวน 113 คน (ร้อยละ 28.20) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 80,000 บาท
ขึ้นไป จานวน 116 คน (ร้อยละ 29.00) จาหน่ ายสิ นค้าประเภทผลไม้ จานวน 277 คน (ร้อยละ 69.30) และมีราคาเช่า
แผงค้าต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 125 คน (ร้อยละ 31.30)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 3.80) รองลงมาด้านราคา
โดยอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.78) และน้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการ โดยอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.68)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อปั จจัย
คุณภาพการให้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅= 3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็ นด้านความเป็ นรู ปธรรม มากที่สุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.83) รองลงมา คือ
ด้านความใส่ ใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅= 3.73) และน้อยที่สุดคือ ด้านความมัน่ ใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=
3.69)
ผลการวิเคราะห์ดา้ นการตัดสิ นใจซื้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เช่าแผงค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเช่าจากสถานที่ต้ งั โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.84) รองลงมา คือ ตัดสิ นเช่าจาก
ขนาดของแผงค้า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.83) และน้อยที่สุดคือ ตัดสิ นใจเช่าจากชื่อเสี ยงของตลาดโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (X̅ = 3.49)
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9. การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาด
ไทแตกต่างกัน
ตัวแปร
สถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
เพศ
อายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประเภทสิ นค้าที่จาหน่าย
ราคาเช่าแผงค้าต่อเดือน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t-test
F-test
F-test
t-test
F-test

0.954
0.000*
0.000*
0.178
0.000*

ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และราคาเช่าแผงค้าต่อเดือน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท
โดย Enter ครั้งที่ 1
Std.
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
b
B
t
Sig. Tolerance VIF
Error
Constant
1.407 0.150
9.371 0.000*
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.139 0.047 0.167 2.921 0.004* 0.470 2.129
ด้านราคา (X2)
0.023 0.057 0.026 0.399 0.690
0.355 2.814
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
0.038 0.057 0.042 0.655 0.513
0.376 2.658
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X4)
0.095 0.055 0.113 1.748 0.081
0.368 2.720
ด้านบุคคล (X5)
0.166 0.054 0.202 3.048 0.002* 0.351 2.851
ด้านกระบวนการ (X6)
0.017 0.057 0.021 0.293 0.770
0.310 3.225
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (X7)
0.146 0.051 0.183 2.887 0.004* 0.382 2.620
R = 0.631 R2 = 0.398
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Adj. R2 = 0.387

SEE = 0.279

F = 36.967

Sig = 0.000*

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ ้าผัก
และผลไม้ในตลาดไท ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่ าแผง
ค้าขายของผูค้ ้าในตลาดไท ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อ ยละ 38.70 (Adjusted .R2 =
0.387) จากการทดสอบด้วยวิธี Enter ครั้งที่ 1 ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการยืนยันโดยวิธี Enter ครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันการวิเคราะห์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท
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ตารางที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาด
ไทโดย Enter ครั้งที่ 2
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

b

Std.
Error

Constant
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
ด้านบุคคล (X5)
ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ
(X7)
R = 0.624 R2 = 0.389

1.517
0.174
0.219
0.203

0.141
0.041
0.046
0.043

B

t

Sig.

Tolerance

VIF

0.209
0.267
0.255

10.745
4.266
4.735
4.734

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

0.641
0.485
0.533

1.561
2.060
1.875

Adj. R2 = 0.384

SEE = 0.280

F = 84.015

Sig = 0.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้
ผักและผลไม้ในตลาดไท มากที่สุด ได้แก่ ด้านบุคคล (B = 0.267) รองลงมาด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (B = 0.255)
และน้อยที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (B = 0.209)
ตารางที่ 4 ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท โดยวิธี
Enter ครั้งที่ 1
b

Std.
Error

Constant
ด้านความน่าเชื่อถือ (Q1)

1.501

0.143

0.234

0.053

ด้านความมัน่ ใจ (Q2)

0.145
0.010
0.013
0.198

0.057
0.046
0.052
0.046

ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ

ด้านความเป็ นรู ปธรรม (Q3)
ด้านความใส่ ใจ (Q4)
ด้านการตอบสนองลูกค้า (Q5)

B

t

Sig.

Tolerance

VIF

10.482

0.000*

0.272

4.388

0.000*

0.405

2.469

0.165
0.013
0.016
0.253

2.540
0.227
0.249
4.282

0.011*
0.821
0.804
0.000*

0.367
0.443
0.355
0.445

2.723
2.257
2.818
2.248

R = 0.623 R2 = 0.389 Adj. R2 = 0.381 SEE = 0.280 F = 50.099 Sig = 0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ใน
ตลาดไท ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมัน่ ใจ ด้านการตอบสนองลูกค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของ
ผูค้ า้ ในตลาดไท ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 38.10 (Adjusted .R2 = 0.381)
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ตารางที่ 5 ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ในตลาดไท โดยวิธี
Enter ครั้งที่ 2
b
Std.
B
t
Sig.
Tolerance VIF
ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ
Error
Constant
ด้านความน่าเชื่อถือ (Q1)
ด้านความมัน่ ใจ (Q2)
ด้านการตอบสนองลูกค้า (Q5)
R = 0.623 R2 = 0.388
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.509
0.240
0.152
0.206

0.141
0.050
0.054
0.041

Adj. R2 = 0.384

0.280
0.173
0.263
SEE = 0.280

10.696
4.812
4.799
5.076

0.000*
0.000*
0.005*
0.000*

F = 83.841

0.457
0.405
0.574

2.187
2.468
1.742

Sig = 0.000*

จากตารางที่ 5 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผักและผลไม้ใน
ตลาดไท มากที่สุด ได้แก่ ด้านความน่ าเชื่อถือ (B = 0.280) รองลงมาด้านการตอบสนองลูกค้า (B = 0.263) และน้อย
ที่สุดคือ ด้านความมัน่ ใจ (B = 0.173)
10. การอภิปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ ดั สิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ในตลาดไท ได้แก่
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และราคาเช่าแผงค้าต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผัก
และผลไม้ในตลาดไทต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แยกอภิปรายแต่ละด้านได้ดงั นี้
ด้า นอายุ อาจเป็ นเพราะ อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผัก และผลไม้ใน
ตลาดไทต่างกัน เนื่ อ งจาก ผูเ้ ช่าที่มีอ ายุต้ งั แต่ 51 - 60 ปี ขึ้ นไป อาจจะมีประสบการณ์ของการค้าขายมากกว่าผูท้ ี่มี
อายุน้อยกว่า ทาให้มีความสามารถในการตัดสิ นใจสู งกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ชุติมา โชคสมบัติ (2552) ได้ศึกษา
เรื ่ อ ง “ปั จ จ ยั ที ่ม ีผ ลต่อ การ ตัด สิ น ใจเช่า ที ่พ กั อาศ ยั ของพนัก งานในสวนอุต สาหกรรมโรจนะ จ งั หว ดั
พระนครศรี อยุธยา” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านอายุมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยของพนักงานใน
สวนอุตสาหกรรมโจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้า นรายได้เ ฉลี่ย ต่อ เดือ น อาจเป็ นเพราะว่า ผูเ้ ช่ าที่มีรายได้มากกว่า มีค วามต้อ งการสิ่ งอานวยสะดวกที่
มากกว่า อาจจะต้องการเช่าแผงค้าที่มีหน้าร้านที่แน่ นอนไม่ใช่แผงลอย สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริวรรณ แสนสิ งห์
(2556) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเช่ า พัก อาศั ย ของผู ้เ ช่ า ห้ อ งพั ก ชาวญี่ ปุ่ นในจั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยา” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่ า พัก
อาศัยของผูเ้ ช่าห้องพักแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านราคาเช่าแผงค้าต่อเดือน อาจเป็ นเพราะ ราคาเช่าแผงค้าเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ทาให้ผเู ้ ช่าตัดสิ นใจเช่าแผงค้า ซึ่ง
ผูเ้ ช่าสามารถเปรี ยบเทียบกับความคุม้ ค่าที่ได้รับ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ได้รับ สอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของโสร
ยา กะลัม พะนัน ทน์ (2557) ได้ศึก ษาเรื่ อ ง “การ เปรี ยบเทียบพฤติกรรม แรงจูงใจในการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่ และ
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่ของผูป้ ระกอบการร้านค้ารายย่อยห้างบิ๊กซี กรณีศึกษา
ห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช และห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว” พบว่า พฤติกรรมการเช่าพื้นที่ของ
ผูป้ ระกอบการร้านค้ารายย่อ ยภายในห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ า สาขาอ่อนนุ ช และพฤติกรรมเช่าพื้นที่ของผูป้ ระกอบการ
ร้ านค้ารายย่อ ยภายในห้างบิ๊ก ซี ซุ ปเปอร์ เ ซ็ นเตอร์ สาขาลาดพร้ าว ด้านราคาเช่ าพื้นที่มีค วามแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารของผูต้ ดั สิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ ้า ผัก
และผลไม้ในตลาดไท ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ในตลาดไทต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แยกอภิปรายเรี ยงล าดับ
ความสาคัญแต่ละด้านได้ดงั นี้
ด้านบุคคล อาจเป็ นเพราะ พนักงานเป็ นตัวแทนของการให้บริ การที่จะทาให้ผเู ้ ช่าเกิดการตัดสิ นใจ พนักงาน
จาเป็ นต้องมีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด หากลูกค้าเกิดข้อสงสัยสามารถตอบคาถามให้กบั ลูกค้าได้ สอดคล้อ งกับรุ่ ง
ศัก ดิ์ จงคุ ้มวงศ์ (2551) ได้ศึก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเช่ าอพาร์ ทเม้น ต์
แบบรายเดือ น ซึ่ ง ตั้ง อยู่ใ นเขตเทศบาลนครภูเ ก็ต ” ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญด้านกระบวนการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ อาจเป็ นเพราะว่า ปัจจุบนั ที่จอดรถเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากของตลาด ซึ่งตลาดไทก็
มีการจัดพื้นที่ไว้อย่างเป็ นระเบียบทั้งที่จอดรถผูค้ า้ และผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเพียงพอต่อการให้บริ การ ตลาดไทเป็ นตลาดที่เ ปิ ด
ตลอด 24 ชม. ทาให้มีการหมุนเวียนเข้า – ออก ตลอดเวลา การทาความสะอาดจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งทาตลอด ซึ่ ง
ตลาดได้มีพนักงานเก็บกวาดเศษผักและผลไม้ และมีรถขยะมาเก็บเป็ นเวลา ทาให้ลดเศษขยะสะสมภายในตลาดได้
สอดคล้องกับศรี นวล มีสาตรพงษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การกับการตัดสิ นใจเช่าห้อง
เช่าซอย 17 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ” ผลการทดสอบสมมติฐานด้านสิ่ งที่ปรากฎทางกายภาพมี
ผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้อ งเช่าในหมู่บา้ นไทยธานี ซ อย17 เขตนิ คมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ทั้งนี้ อาจเพราะว่า ตลาดไทเป็ นตลาดการเกษตรมีสิ นค้าจาหน่ ายหลากหลายชนิ ด มีก าร
จัดแบ่งตลาดตามประเภทสิ นค้า การจัดแบ่งประเภทสิ นค้าเหมาะสม และมี สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวรวิทย์ ทองมี (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่ในการขายสิ นค้าของลูกค้า
ตลาดเจริ ญ ศรี อ าเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุ บลราชธานี ” ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จ จัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่ในการขายสิ นค้าของลูกค้าตลาดเจริ ญศรี อาเภอวาริ นชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การของผูต้ ดั สิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ในตลาดไท ได้แก่
ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความมัน่ ใจ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ผัก
และผลไม้ในตลาดไทต่ างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แยกอภิปรายเรี ยงลาดับความสาคัญแต่ละด้านได้
ดังนี้
ด้านความน่ าเชื่อถือ ทั้งนี้ อาจเพราะ ตลาดไทเป็ นตลาดกลางเกษตรที่มีชื่อเสี ยง มีความน่ าเชื่อถือสามารถ
ดึงดูดผูเ้ ช่าเป็ นจานวนมาก และอีกหลากหลายปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจเช่า เช่น ผูใ้ ห้บริ การเต็มใจในการ
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บริ การ บริ การด้วยความสุ ภาพ นอบน้อม และไม่มีขอ้ ผิดพลาดในการบริ การ เพื่อสร้างความน่ าเชื่อถื อให้กบั ผูเ้ ช่ า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภกรณ์ แพมณี (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพการให้บริ การห้องเช่าในเขตทุ่งครุ ” ผลการ
ทดสอบสมมติฐานระดับคุณภาพการให้บริ การของธุ รกิจห้องเช่าในเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร โดย พบว่า ด้านที่มี
ระดับคุ ณภาพการให้บริ ก ารห้อ งเช่าในเขตทุ่ งครุ สู งที่สุ ดคื อ ด้านความเชื่อ ถือ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
ด้า นการตอบสนองลู ก ค้า อาจเพราะว่ า ตลาดไทเป็ นตลาดขนาดใหญ่ การตอบสนองต่ อ ผูเ้ ช่ า ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ผเู ้ ช่า เกิดความพอใจและตัดสิ นใจเช่าแผงค้า ผูใ้ ห้บริ การเต็มใจช่วยเหลือผูเ้ ช่า มี
ความพร้อมในการช่วยเหลือผูเ้ ช่าอย่างเต็มที่ และตลาดไทมีเวลาเปิ ดทาการตลอด 24 ชม. เป็ นปัจจัยที่สามารถดึงดูดผู ้
เช่าให้เกิดการตัดสิ นใจเช่าแผงค้า สอดคล้องกับรังสิ ตรา สังข์อร่ าม (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพการให้บริ การของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน” ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการให้บริ การของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ที่มีต่อลูกค้าผูใ้ ช้บริ การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูใ้ ช้บริ ก าร
ได้อย่างดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ด้านความมัน่ ใจ อาจเป็ นเพราะว่า การสร้างมาตราฐานในด้านการให้บริ การและพนักงานที่ดีจะช่วยส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าได้ การอบรมผูใ้ ห้บริ การอย่างสม่าเสมอ ทาให้ผใู ้ ห้บริ การมีความพร้อมในการบริ การ และ
ตลาดไทได้เลือกผูใ้ ห้บริ การที่มีความสามารถในการบริ การสามารถตอบสองความต้องการของผูค้ า้ ได้ สอดคล้องกับ
พนิ ด า เพชรรัต น์ (2556) ได้ศ ึก ษาเรื่ อ ง “คุณ ภาพการให้บ ริ ก ารที ่ส่ ง ผลต่อ ความพึง พอใจของผูเ้ สี ยภาษี อ ากร
สานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา 2 ” ผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการให้บริ การด้านการให้ความมัน่ ใจแก่
ผูร้ ับบริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ สี ยภาษีอากร สานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสี มา 2 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
11. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรทาการตลาดออนไลน์ เพิ่มให้เป็ นที่รู้จกั มีผมู ้ าใช้บริ การมากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์
ให้เห็ นว่าตลาดไทเป็ นตลาดศูนย์กลางการเกษตรที่มีขนาดใหญ่ มีสินค้าหลายหลายชนิ ด และมีคุณภาพ และมีการ
จัดแบ่งประเภทสิ นค้าที่จาหน่าย ผูค้ า้ จะได้จาหน่ายสิ นค้าตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
2. ด้านบุคคล ควรมีก ารจัดอบรมผูใ้ ห้บริ ก าร ด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์ในการบริ การควรพัฒนาศักยภาพ
ของผูใ้ ห้บริ การให้มีความพร้อม ความเต็มใจในการบริ การลูกค้า และควรมีกิจกรรมให้ผใู ้ ห้บริ การ รู ้สึกคลายเครี ยด
ผ่อนคลายในการให้บริ การ เช่น ห้องพักกลางวัน
3. ด้า นสิ่ งแวดล้อ มทางกายภาพ ควรจัด ระบบของแผงค้า ให้เ ป็ นจัดวางสิ นค้าเป็ นระเบียบไม่ให้แออัด
จนเกินไป ตรวจสอบแผงค้าที่มีการจัดร้านเกินออกมา และเว้นช่องทางในการเดินและขนสิ นค้าไปยังแผงค้า และควร
จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้กระจายทัว่ ตลาด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสอบถาม
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ข้อเสนอแนะจากปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ
1. ด้านความน่ าเชื่อถือ ควรควบคุมดูแลมาตรฐานของผูใ้ ห้บริ การให้มีความพร้อมใน
การบริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับตลาดไท เช่น ข้อมูลสิ นค้า แผนผังของตลาดไท ระบบสาธารณูปโภค
สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในตลาด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ การของตลาดให้มีความน่าเชื่อถือมากขี้น
2. ด้านความมัน่ ใจ ผูใ้ ห้บริ การควรให้บริ การผูเ้ ช่าด้วยความมัน่ ใจ เมื่อมีผเู ้ ช่าสนใจ
แผงค้า/สอบถาม จะได้ให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดปั ญหาสามารถแนะนาวิธีแก้ไขได้ทนั ที และทาให้ผเู ้ ช่ารู ้สึก
มัน่ ใจในการตัดสิ นใจเช่า
3. ด้านการตอบสนองลูกค้า ควรอบรมพัฒนาศักยภาพผูใ้ ห้บริ การ ให้มีการตื่นตัวอยู่
เสมอ และมีความพร้อมในการให้บริ การแก่ผคู ้ า้ สามารถรับมือและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ผูใ้ ห้บริ การ
ควรพัฒนาขีดความสามารถในการบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการเช่าของผูเ้ ช่า
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางในการทางานวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การตลาดไท
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาประเภทสิ นค้าอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ ้าใน
ตลาดไท
3. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาการตัดสิ นใจเช่าแผงค้าขายของผูค้ า้ ในตลาดไทกับการตัดสิ นใจเช่าแผง
ค้าขายของของผูค้ า้ ในตลาดอื่น ๆ
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