
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 2 (April – June 2019)   59 

 

ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ 

Tenant Satisfaction Towards Service Marketing Mix of Rental Room at Anusarn Market, 

Chiang Mai Province 

สวรรยา อินต๊ะชุ่ม* วรรณัย สายประเสริฐ** และเรนัส เสริมบุญสร้าง*** 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นท่ีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ  

ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่าพื้นท่ีท้ังหมด  

จ านวน 113 ราย ตามขอบเขตเนื้อหาส่วนประสมการตลาดบริการ น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบความส าคัญและความพึงพอใจโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า IPA 

(Importance-Performance Analysis) น าเสนอผลในรูปแบบกราฟสองมิติ และอธิบายความหมายของผลลัพธ์ผ่าน 

Quadrant A, B, C และ D   

จากการศึกษาพบว่า ผู้เช่าพื้นท่ีในตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าของกิจการ เพศหญิง อายุ  41-50 ปี 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มากท่ีสุด และเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว ประกอบธุรกิจ

ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม อยู่โซน B6 พื้นท่ีห้องเช่าขนาด 5 - 20 ตารางเมตร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกิจการ  

30,001 – 50,000 บาท อัตราค่าเช่าท่ีต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท เปิดด าเนินกิจการมาแล้ว 1- 5 ปี   

รู้จักตลาดอนุสารด้วยตนเอง ตัดสินใจเช่าด้วยตนเอง เหตุผลท่ีตัดสินใจเช่าพื้นท่ี คือ มีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้บริการ  

ในโครงการจ านวนมาก 

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s ในด้านความส าคัญ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับมาก

ท่ีสุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล 

และด้านกระบวนการ ส่วนปัจจัยปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านความพึงพอใจ ปัจจัยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ ส่วนปัจจัยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความส าคัญและความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ท้ัง 7 ด้าน ของผู้เช่าพื้นท่ี

ในตลาดอนุสารจังหวัดเชยีงใหม ่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA Analysis ท่ีจุดตัด (4.67 , 4.19) พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างและ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ อยู่ ใน Quadrant B (Keep Up with Good Work)  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ใน Quadrant C (Low Priority)  ปัจจัยด้านการจัด

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
*** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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จ าหน่าย อยู่ ใน Quadrant D (Possible Overkill) และไม่มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการใดท่ีอยู่  Quadrant A 

(Concentrate here)   

ABSTRACT  
 

This independent study aims to examine the tenant satisfaction toward the service marketing mix of rental 

rooms at Anusarn Market, Chiang Mai Province. The questionnaire was used as a tool to collect data from 113 tenants 

of rental rooms at Anusarn Market, Chiang Mai Province. The contents of the questionnaire consisted of seven elements 

of the marketing mix.  The data acquired from the questionnaire was analyzed by descriptive statistics including 

frequency, percentage, and mean.  The data was compared concerning the importance of and the tenant satisfaction 

toward the service marketing mix of rental rooms at Anusarn Market, Chiang Mai Province by using Importance-

Performance Analysis (IPA). Then, the data was presented in the two-dimensional graphs and was interpreted in the 

quadrants A, B, C, and D.  

The study found that a highest number of room rental tenants at Anusarn Market were married females aged 

41-50 years old, with a bachelor’s degree or equivalent. They were also a sole trader who ran a food and beverage 

business in Zone B6 for 1-5 years.  Their business income was between 30,001 and 50,000 baht per month on 

average.  Their rental room was 5-20 square meters and the rent was less than or equivalent to 10,000 baht per 

month. They knew Anusarn Market by themselves and made their own decision on renting a room at the market. The 

great number of tourists visiting Anusarn Market was the reason they rented the rooms at the market. 

With respect to each element of the service marketing mix at Anusarn Market, price, place, promotion, 

physical evidence, people, and process had the highest average level in terms of the importance.   As for product, it 

was the element with a high average level of importance. Regarding tenant satisfaction toward the service marketing 

mix factors at Anusarn Market, the factors with the highest average level were physical evidence, people and process. 

Concerning product, price, place, and promotion, they possessed a high level of satisfaction. 

When the importance of and the satisfaction toward the seven factors of service marketing mix of rental room 

tenants at Anusarn Market, Chiang Mai Province were compared and analyzed by IPA Analysis at the coordinates of 

intersection (4.67, 4.19), it revealed that physical evidence, people, and process fell into Quadrant B (Keep up  with  

good  work) .  Product, price, and promotion were in Quadrant C ( Low priority) .  As for place, it was in Quadrant D 

(Possible overkill). No factors in the service marketing mix were found in Quadrant A (Concentrate here). good  work). 

Product, price, and promotion were in Quadrant C (Low priority). As for place, it was in Quadrant D (Possible overkill). 

No factors in the service marketing mix were found in Quadrant A (Concentrate here).  
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บทน า  
 

ปัจจุบัน ถนนคนเดิน ตลาดนัดกลางคืน  ถือเป็นกิจกรรมท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนักท่องเท่ียว ส่งผลให้ตลาด

กลางคืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว (เชียงใหม่ทูไนท์ไลฟ์ , 2556 : 

ออนไลน์)   

ตลาดอนุสาร หรือ กาดอนุสาร เชียงใหม่ เป็นตลาดเก่าแก่ เสมือนเป็นแลนด์มาร์คในย่านช้างคลาน-ไนท์บาซาร์ 

เชียงใหม่ มีชื่อเสียงมานานนับ 10 ปี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , 2557: ออนไลน์) ด าเนินธุรกิจให้เช่าพื้นท่ี 

เพื่อจ าหน่ายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียว ปัจจุบันมีร้านค้าจ านวน 866 ร้านค้า แบ่งเป็นพื้นท่ีเช่ารายวันหรือ

ถนนคนเดิน 706 ร้านคา้ และพื้นท่ีเชา่รายเดอืนหรือห้องเชา่ 113 ร้านคา้ เปิดบริการ ตัง้แตเ่วลา 18.00 – 24.00  น. ทุกวัน 

สินค้าและบริการ เนน้ตอบสนองความตอ้งการของนักทอ่งเท่ียวตา่งชาตเิป็นหลัก (สุวทิย ์ค านุเอนก, 2560 : สัมภาษณ)์ 

ในปี 2560 แมว้า่เศรษฐกิจจะมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับรูปแบบการค้าขายท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ความต้องการเช่าพื้นท่ีประเภทห้องเช่าแนวโน้มลดลง แต่รูปแบบถนนคนเดินหรือตลาดนัด มีแนวโน้มด้านความต้องการท่ี

เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลในดา้นตน้ทุนท่ีต่ ากว่า และมีความคลอ่งตัวในการปรับเปลี่ยนท าเลท่ีต้ังของร้านคา้ในแต่ละช่วงของปีได้

โดยไม่มีสัญญาผูกมัด ส่งผลให้ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่  เกิด ปัญหาการยกเลิกการเช่าพื้นท่ีห้องเช่า  

เพื่อไปคา้ขายในถนนคนเดิน ตลาดไนท์มารเ์ก็ต และตลาดนัดในศูนยก์ารค้าอื่นๆ   

จากสถานการณแ์ข่งขันดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศกึษาความพงึพอใจของผู้เชา่พืน้ท่ีต่อส่วนประสมการตลาด

บริการ ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ

ตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี  
 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจได้น ากรอบแนวความคิดมาจาก Martilla, A. J. and J. C. James (1977: อ้างใน      

ปภาภัทร ธีระกรกมล, 2559) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การรับรู้ความส าคัญและความสามารถมาในการสร้างความพึงพอใจ

ของสินค้าและบริการ (IPA Analysis) เพื่อวัดผลหรือประเมินผลการยอมรับในตัวสินค้าของผู้บริโภค เมื่อน าค่าเฉลี่ยของ

ความส าคัญและความพึงพอใจ มาเปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติผลลัพธ์ท่ีได้ตกอยู่ท่ี Quadrants ใดๆ จะสามารถ

อธิบายความหมาย และน าเสนอผล IPA ในรูปกราฟท าให้สามารถแปลผลข้อมูลได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่ายขึ้น แสดงผล

ออกมาในรูปกราฟสองมติ ิ ซึ่งมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ดังภาพ 
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           ส าคัญมาก 

                    

      (Concentrate  here)                                                   (Keep  up  with  good  work) 

                       A       B 

                                                              C       D 

                      (Low  priority)                                                    (Possible   overkill) 

   

 

 

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการให้ระดับความส าคัญ และการความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์และ  

            บริการ 

 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

1.ขอบเขตการศกึษา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นท่ีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ  

ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท้ัง 7 ด้าน โดยเก็บข้อมูลจากประชากร

ท้ังหมด 

2. ข้ันตอนการศึกษา 

2.1 ศกึษาข้อมูล ส ารวจพื้นท่ี และสัมภาษณผ์ู้ประกอบการ เพื่อรวบรวมขอ้มูลในการก าหนดค าถาม  

2.2 สร้างแบบสอบถาม เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งรายละเอยีดของแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน  

2.3 เก็บข้อมูลจากประชากรผู้เช่าพื้นท่ี ท้ังหมดจ านวน 113 ราย (เจ้าของกิจการ หุ้นส่วนกิจการ ท่ีมีอ านาจ

ตัดสนิใจ)  

2.4 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเทคนิค IPA 

Analysis  

ส ำคัญน้อย 

พึงพอใจน้อย พึงพอใจมำก 
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ผลการศึกษา  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม : ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ เพศหญิง อายุ 41 - 50 ปี 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มากท่ีสุด  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลกิจการร้านค้าในตลาดอนุสารจังหวัดเชียงใหม่ : ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการคนเดียว  

ประกอบธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อยู่โซน B6 พื้นท่ีห้องเช่าขนาด 5 - 20 ตารางเมตร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ

กิจการ 30,001 – 50,000 บาท อัตราค่าเช่าท่ีต่อเดอืนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท เปิดด าเนนิกิจการมาแลว้ 1 - 5  ปี  

รู้จักตลาดอนุสารด้วยตนเอง ตัดสินใจเช่าด้วยตนเอง เหตุผลท่ีตัดสินใจเช่าพื้นท่ี คือ มีนักท่องเท่ียวเข้ามาใช้บริการใน

โครงการจ านวนมาก 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับความส าคัญและความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผู้เช่าพื้นท่ีในตลาด  

อนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ : ด้านความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ปัจจัยท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 

ด้านกระบวนการ (4.98) ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (4.96) ด้านบุคคล (4.90) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(4.62) ด้านราคา (4.40) และด้านการจัดจ าหน่าย (4.40) ส่วนปัจจัยท่ีอยู่ในระดับความส าคัญระดับมาก ได้แก่  

ด้านผลิตภัณฑ ์(4.35)   

 ด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ พบวา่ ปัจจัยท่ีอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการสร้างและ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพ (4.33) ด้านกระบวนการ (4.33) และด้านบุคคล (4.25) ส่วนปัจจัยท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ด้านการจัดจ าหนา่ย (4.20) ด้านการสง่เสริมการตลาด (4.18)  ด้านผลิตภัณฑ ์(4.08) และด้านราคา (3.93) ตามล าดับ 

 เมื่อน าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความส าคัญและความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

บริการของผู้เชา่พืน้ท่ีในตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ น ามาวเิคราะห์ผ่านเทคนิค IPA Analysis ท่ีจุดตัด (4.67,4.19) พบว่า   

Quadrant A ไมพ่บปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการใดท่ีอยู่ในต าแหน่งน้ี  

Quadrant B ได้แก่ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ  

Quadrant C ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา และด้านการสง่เสริมการตลาด  

Quadrant D ได้แก่ ด้านการจัดจ าหน่าย  

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ : พบว่า ปัญหาด้านราคาเช่าสูงเกินไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.84 

รองลงมาคือ บรรยากาศของโครงการช ารุด โทรม  คิดเป็นร้อยละ 38.05 ท่ีจอดรถของโครงการไม่เพยีงพอ ร้อยละ 13.27 

ไม่มีบริการ free WIFI ร้อยละ 9.73 พื้นท่ีส่วนกลางไม่เพียงพอ ร้อยละ 7.08 การบริการของพนักงานไม่สุภาพ  

ร้อยละ 5.31 อื่นๆ ได้แก่ ไฟฟ้าดับบ่อย ร้อยละ 2.65 และห้องน้ าไม่สะอาด/ มีไม่พอเพียง จุดท้ิงขยะมีไม่เพียงพอ  

และกิจกรรมสง่เสริมการตลาดในโครงการมีน้อยเกินไป ร้อยละ 0.88 เท่ากัน 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

อภปิรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นท่ีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่  

โดยการวิเคราะห์ความส าคัญและความพึงพอใจด้วยเทคนิค IPA Analysis สามารถอภิปรายผลในประเด็นส าคัญได้

ดังตอ่ไปนี ้

 Quadrant A (Concentrate here) พบว่าไม่มีส่วนประสมการตลาดบริการใดท่ีอยู่ในต าแหน่งนี้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ปภาวี ศรีวิชัย (2558) ท่ีพบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีอยู่ Quadrant A คือ ผู้ใช้พื้นท่ีให้ความส าคัญมาก 

แตม่คีวามพงึพอใจน้อย ได้แก่ ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

แม้ไม่มีส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน Quadrant A แต่ยังพบในปัจจัยย่อย ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีควร

พิจารณาและให้ความส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข มีดังนี้ 1) ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการโฆษณาสินค้าและ

บริการของพื้นท่ีให้เชา่ผ่านสื่อโซเชยีลมีเดีย 2) ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ มีป้ายบอกต าแหน่งส าคัญและ

ข้อห้ามอย่างชัดเจน แสงสว่างในโครงการเพียงพอ และครอบคลุม มีห้องน้ าให้บริการลูกค้าท่ีมาใช้บริการสะอาดและ

เพียงพอ ความสะอาดของพื้นท่ีส่วนกลางเพยีงพอ และมีแมบ้่านดูแลทุกวัน และพื้นท่ีทางเดินมีความสะดวกในการเดินซื้อ

สินค้าของผู้ใช้บริการ 3) ด้านบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายและตอบค าถามผู้เช่าได้อย่างชัดเจนและเข้าใจ   

ผู้เช่าได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีใส่ใจและกระตือรือร้นในการให้ความ

ช่วยเหลือ 4) ด้านกระบวนการ ได้แก่ มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ผู้เช่าทราบอย่างสม่ าเสมอ ผ่านทางเอกสารและช่องทาง

ออนไลน์ และให้บริการตามล าดับก่อนหลัง  

 Quadrant B (Keep up with good work) ได้แก่ ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ ท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาวี ศรีวิชัย (2558) ท่ีพบว่า ส่วนประสม

การตลาดที่อยู่ Quadrant B ได้แก่ ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ แตท่ี่ไม่สอดคล้องกันคือ ด้านท าเลท่ีต้ัง  

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน Quadrant B จะพบปัจจัยย่อยท่ีควร

เก็ บ รักษาห รือพัฒนา ให้ดี ขึ้ น  ดั งนี้  1)  ด้ า นการส่ ง เส ริมการตลาด  ได้ แก่  มี ส่ วนลด ในช่ ว ง  Low Season  

และมีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลส าคัญต่างๆ 2) ด้านบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม  

ท้ังทางกายและวาจา และเจ้าหน้าท่ีสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้ผู้เช่าได้อย่างรวดเร็ว 3) ด้านการน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ได้แก่ ป้ายโครงการอยู่ในต าแหน่งท่ีเห็นชัด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลเพียงพอ ตลอด 24 ชั่วโมง 

มีระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุม  มีการตกแต่งสถานท่ีให้เข้ากับเทศกาลส าคัญ และมีการจัดแสดงในโครงการทุกวัน  

4) ด้านกระบวนการ ได้แก่ มีการแจ้งกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างชัดเจน ก่อนกระบวนการเช่า มีเอกสารรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายให้ผู้เช่าพื้นท่ีรับทราบอย่างชัดเจนก่อนการเช่าพื้นท่ี กระบวนการเซ็นสัญญาเช่าพื้นท่ีมีความถูกต้องและชัดเจน 

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน มีกระบวนการส่งมอบพื้นท่ีเช่าให้ผู้เช่าท่ีชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว ใบแจ้งหนี้มีความชัดเจนและ

ถูกต้อง และออกให้ผู้เชา่ล่วงหนา้ 

 ในส่วนของ Quadrant C และ Quadrant D ในต าแหน่งนี้ ผู้เช่าพื้นท่ีให้ความส าคัญไม่มากนัก สามารถเลื่อนการ

ปรับปรุงออกไปก่อน เพื่อลดความสิน้เปลอืงของทรัพยากรและตน้ทุนในการด าเนนิงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ปัจจัยดังตอ่ไปน้ี 
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Quadrant C (Low priority) ได้แก่ ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม

การตลาด ท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาวี ศรีวิชัย (2558) ท่ีพบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีอยู่ Quadrant C ได้แก่  

ด้านผลิตภัณฑ ์และด้านการสง่เสริมการตลาด 

 Quadrant D (Possible overkill) ได้แก่ ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สอดคล้องกับ

งานวจิัยของ ปภาว ีศรีวิชัย (2558) ที่พบวา่ ส่วนประสมการตลาดที่อยู่ Quadrant D ได้แก่ดา้นท าเลท่ีต้ัง  

 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยระดับความส าคัญและความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นท่ีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ 

ตลาดอนุสารจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคนิค IPA Analysis พบว่า 1)ปัจจัยย่อยท่ีมีการกระจายอยู่ทุก Quadrant ได้แก่  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 2) ปัจจัยย่อยท่ีมีการกระจายอยูใ่นเฉพาะ Quadrant C  และ Quadrant D ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์

ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้ง และ 3)ปัจจัยย่อยท่ีมีการกระจายอยู่ในเฉพาะ Quadrant A Quadrant B และ Quadrant D ได้แก่ 

ด้านกายภาพ ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวจิัยของจิดาภา ชาญวัฒนกิจ (2559) ท่ีพบวา่ ทุก

ปัจจัยย่อยท่ีมีการกระจายอยูทุ่ก Quadrant  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นท่ีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่  

พบว่า ปัจจัยท่ีควรให้ความสนใจ ได้แก่ 1) ปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant A ต าแหน่งท่ีมีคุณลักษณะท่ีความส าคัญต่อลูกค้าและ

ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน และ 2) ปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant B ต าแหน่งท่ีได้

ตอบสนองได้เป็นอย่างดีในคุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมาก ควรเก็บรักษาหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ผู้ศึกษาจึงขอเน้นให้

ข้อเสนอแนะส าหรับปัจจัยย่อย Quadrant A และ Quadrant B ดังตอ่ไปน้ี 

Quadrant A ต าแหน่งนี้มีความส าคัญอย่างมาก จากการศึกษา พบว่าไม่มสี่วนประสมการตลาดบริการใดอยู่ใน

ต าแหนง่ Quadrant A แตย่ังพบในปัจจัยย่อยท่ีควรให้ความสนใจและควรปรับปรุงแก้ไขอยา่งเร่งดว่น ดังตอ่ไปน้ี 

1) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ควรเพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสื่อโซเชียลมีเดียอยา่งสม่ าเสมอ ผ่านการน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ

เป็นหลัก ทางเพจเฟสบุ๊ค และควรเพิ่มการรีวิวร้านค้าในตลาดอนุสารฯ ผ่าน Blogger ด้านการท่องเท่ียว เพื่อการรับรู้และ

ความน่าเชื่อถือ ผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจมา

ท่องเท่ียว 

2) ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

 ควรเพิ่มแสงสวา่งรอบโครงการ เพื่อความปลอดภัย และทัศนียภาพท่ีด ีรวมถึงการปรับรูปแบบป้ายบอกต าแหน่ง

ส าคัญ ให้เป็นป้ายไฟ เนน้สัญลักษณ์ มคี าอธิบาย 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) รวมถึงการดูแลความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง

และห้องน้ าให้สะอาดอยู่เสมอ ก าหนดต าแหน่ง ช่วงเวลาท่ีควรท าความสะอาดเพิ่มตามความเหมาะสม และจัดระเบียบ

ทางเดินเพื่อความสะดวกในการเดินซื้อสินค้า พร้อมกับเพิ่มจุดนั่งพัก จะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการเดินเลือกซื้อสินค้ามาก

ขึน้ 
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3) ด้านบุคคล  

 ควรให้ความส าคัญด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีให้มีความพร้อมด้านข้อมูล ส าหรับการ 

ตอบค าถามผู้ เช่าพื้นท่ี ควรให้เน้นการให้บริการท่ีสุภาพ สร้างความสัมพันธ์และสร้างสร้างภาพลักษณะท่ีดี  

เอาใจใส่ในหน้าท่ีและมีความกระตอืรือร้นท่ีจะชว่ยเหลือผู้เชา่พื้นท่ีอยู่เสมอ นอกจากนั้นควรมกีารตดิตามรับฟังปัญหาหรือ

ข้อเสนอแนะของผู้เชา่ เพื่อน ามาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้เชา่พืน้ท่ีได้ดยีิ่งขึน้ 

4) ด้านกระบวนการ 

 ควรมกีารแจ้งขา่วสารต่างๆ ให้ผู้เชา่ทราบอยา่งสม่ าเสมอ ท้ังทางเอกสารและชอ่งทางออนไลน ์เพื่อความสะดวก

และรวดเร็ว และไม่ควรละเลยความส าคัญในการบริการตามล าดับ รวมถึงความซื่อสัตย์ในการบริการ ไม่เลือกปฏิบัติกับ 

ผู้เชา่พืน้ท่ี และให้บริการอยา่งเท่าเทียม  

 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แม้อยู่ในต าแหน่ง  Quadrant C 

และ D หากวิเคราะห์ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยค่าน้อยท่ีสุดของท้ัง 3 ปัจจัย จะพบปัจจัยย่อยท่ีควรน ามาพิจารณาปรับแก้ไข 

ดังตอ่ไปนี ้

5) ด้านผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจัยย่อยท่ีควรพิจารณา คือ รูปแบบพื้นท่ีเช่ามีความหลากหลาย ดังนั้นโครงการฯควรมีพิจารณาการเพิ่ม

รูปแบบพื้นท่ีเช่าให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถเพิ่มโอกาสให้ผู้เช่าได้มชี่องทางในการเลือกรูปแบบในการ

จ าหนา่ยสนิค้าหรือผลิตภัณฑใ์ห้มีความหลากหลาย สามารถปรับได้ให้ตรงกับตามความตอ้งการของผู้เชา่ 

6) ด้านราคา 

 ปัจจัยย่อยท่ีควรพิจารณา คือ การคิดค่าเช่า ตามขนาด ตามท าเล และตามโซน มีผลต่อการตัดสินใจเช่า ดังนั้น

โครงการฯควรพิจารณาการคิดราคาค่าเช่าให้เหมาะสมกับขนาด ท าเลท่ีตั้ง และโซนของโครงการฯ เพื่อให้มีความ

เหมาะสมกับผู้เช่าหลากหลายประเภท และควรมีการสืบค้นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างคู่แข่ง เน้นการสื่อสารกับผู้เช่า

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคุ้มคา่ในการตัดสนิใจเชา่กับตลาด 

7) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ปัจจัยย่อยท่ีควรพิจารณา คือ ส านักงานโครงการฯอ านวยความสะดวกด้านจุดจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อ  

ดังนั้น โครงการฯ ควรจัดพื้นท่ีจอดรถส าหรับผู้ท่ีมาติดต่อให้มีความเพียงพอและมีความสะดวกส าหรับการเข้ามาติดต่อ

โครงการ ก าหนดพื้นท่ีจอดและป้ายจุดดจอดรถให้มีความชัดเจน สามารถมองเห็นป้ายจุดจอดรถได้งา่ย 

Quadrant B ปัจจัยท่ีอยู่ในต าแหน่งนี้ ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีใน

คุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมาก ควรเก็บรักษาหรือพัฒนาให้ดีขึ้น หากยกเลิกอาจตกไปอยู่ใน Quadrant A ได้แก่ 

1) ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ควรคงไว้ซึ่งนโยบาย มีส่วนลดในช่วง Low Season  เพื่อเป็นการช่วยเหลอืผู้เช่าพื้นท่ีให้สามารถเปิดกิจการตอ่ไป

ได้ และชว่ยสร้างความเชื่อม่ันในการด าเนนิกิจการกับทางตลาดอนุสารฯ ซึ่งส่วนนีส้ามารถสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้เชา่ตกลง

เช่าได้ และควรจัดกิจกรรมตามเทศกาลอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆกับการเพิ่มกิจกรรมพิเศษประจ าปี อย่างน้อย 1-2 คร้ัง 

เพื่อช่วยเพิ่มจ านวนนักทอ่งเท่ียวและยอดขายให้กับผู้เชา่พืน้ท่ีอยา่งสม่ าเสมอด้วยเชน่กัน 
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2) ด้านบุคคล  

ควรให้ความส าคัญในการรักษามาตรฐานการบริการของเจ้าหนา้ท่ี ให้สามารถช่วยเหลอืและแก้ปัญหาให้ผู้เช่าได้

อย่างรวดเร็ว นอกจากการเปิดช่องทาง LINE@ เพื่อเป็นช่องทางในกา สอบถามข้อมูล และแจ้งเร่ืองร้องทุกข์แล้ว  

ควรเพิ่มการส ารวจพื้นท่ี ทุกๆ 1-2 ชั่วโมง ในวันท่ีมีนักท่องเท่ียวจ านวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถ

ดูแล ชว่ยเหลอืและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว และคงไวซ้ึ่งการให้บริการด้วยความสุภาพออ่นนอ้ม 

3) ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

การพัฒนาป้ายโครงการเป็นป้ายไฟ และเพิ่มจอ LED หน้าโครงการ จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และช่วยเพิ่ม

ช่องทางในการน าเสนอโปรโมชั่นของร้านค้าและแจ้งกิจกรรมของโครงการได้ตลอดท้ังปี ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

ควรตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกวัน รวมถึงติดตั้งเพิ่มเติมในจุดท่ีได้รับการร้องเรียนบ่อยคร้ัง  ในด้านการตกแต่งสถานท่ี  

ควรมกีารตกแต่งสถานท่ีตามเทศกาล และตามกิจกรรมสง่เสริมการตลาดอื่นๆ ตลอดปี 

4) ด้านกระบวนการ  

เพื่อความชัดเจนในทุกของกระบวนการต่างๆของตลาดอนุสารฯ ควรจัดท าคู่มือส าหรับผู้เช่า มอบให้ผู้เช่าเก็บไว้

ศกึษา ข้อก าหนดและขั้นตอนการตา่งๆ ของโครงการได้ รวมถึงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ  กระบวนการเซ็นสัญญาเช่า

พื้นท่ีท่ีมีก าหนด แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ขั้นตอนและกระบวนการส่งมอบพื้นท่ีเช่า รวมถึงหลักการคิดค่าเช่าพื้นท่ี 

ค่าบริการ และค่าปรับ และแสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้ท่ีมีรายละเอียดชัดเจน จะช่วยลดความสับสนส าหรับผู้เช่าพื้นท่ีได้
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