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บทคัดย่อ  

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดประตูก้อม  จังหวัด

เชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดประตูก้อม

จังหวัดเชียงใหม่และระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อผู้เช่าแผงลอยของตลาดประตูก้อม

จังหวัดเชยีงใหม่โดยมีขอบเขตเนื้อหาส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านสถานท่ี

บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้เชา่แผงลอยบริเวณอาคารตลาดที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการท าสัญญาเชา่แผงลอย

ขายของในตลาดประตูก้อมจังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งม ี จ านวนท้ังหมด 128 ราย 

การศึกษาคร้ังนี้ ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่าแผงลอย จ านวน 128 ราย และน ามาวิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความส าคัญและ

ความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยท่ีมีต่อบริการของตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคนิค IPA (Importance 

Performance Analysis)สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท   

เช่าแผงลอยประเภทร้านค้า อาหารประเภทปรุงส าเร็จ อาหารท่ีผ่านการท า ประกอบ หรือปรุงส าเร็จพร้อมท่ีจะ

รับประทานได้ รวมท้ังของหวาน และเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ  เช่าอาคารแผงลอย  ขนาดพื้นท่ีเช่า ขนาด  2.01  – 4.00 เมตร  

ระยะเวลาในการเชา่พืน้ท่ี มากกวา่ 10 ปีขึ้นไป การตัดสนิใจเชา่เป็นการตัดสนิใจเอง และอัตราค่าเช่า 1,501 – 3,000 บาท    

ความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดประตูก้อมจังหวัดเชยีงใหม่  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสถานท่ีบริการด้านลักษณะทางกายภาพ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการบริการ ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านพนักงาน  

ผู้ให้บริการ และ ด้านการสง่เสริมการตลาด ตามล าดับ 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับ  

ปานกลาง  ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสถานท่ีบริการ ด้านลักษณะ   

                                                           
* พนักงานการเงินระดับ4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สาย จังหวดัเชียงราย 
** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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ทางกายภาพ และ ด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยปานกลาง ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการบริการ  

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และ ด้านการสง่เสริมการตลาด ตามล าดับ 

ด้านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPAระดับความส าคัญและค่าระดับความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยย่อยท่ีจุดตัด

(3.63,3.39) พบว่าโดยปัจจัยย่อยส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B หมายถึง ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีใน

คุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมาก 

ABSTRACT  

 This independent study aims to study tenant satisfaction towards service marketing mix of Pratukom market 

in Chiang Mai province as well as the importance level of service marketing mix factors towards tenant in Pratukom 

market, Chiang Mai. The extent of service marketing mix consists of product, price, place, promotion, people, 

process of service and physical evidence. The population used for this research is 128 tenants who rent stalls nearby 

market building and have a right to make a decision on making a contract of stall rental at Pratukom market, Chiang 

Mai. 

Questionnaires are used as the research tool to collect data from 128 tenants. The data is then analyzed by 

descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, mean and standard deviation. The data is also compared 

the importance and satisfaction of tenants towards service of Pratukom market in Chiang Mai using IPA (Importance 

Performance Analysis) method. 

The study found that most of respondents were female; were in the ages more than 50 years old; earned 

an average monthly income of 10,001 – 20,000 baht; rented stalls for selling prepared/cooked foods, which is ready 

to eat without further preparation, as well as for selling desserts and beverages. They also rented the stalls having 

average width of 2.01 - 4.00 meters with more than 10 years of lease agreement term. The decision on stall rental 

was made by tenants themselves. An average rental fee was about 1,501 – 3,000 baht per month. 

Overall, the respondents rated for the importance of service marketing mix factors towards tenant in 

Pratukom market in Chiang Mai at high level. Factors with highest average importance level are place, physical 

evidence, product, price and process of service, respectively. Factors with moderate average importance level are 

people (staffs/employees giving service) and promotion, respectively.   

However, the respondents rated for satisfaction towards service marketing mix factors of Pratukom market 

in Chiang Mai at moderate level. Factors with high average satisfaction level are place, physical evidence, and 

product, respectively. Factors with moderate average satisfaction level are price, process of service, people 

(staffs/employees giving service) and promotion, respectively.    
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According to IPA analysis, importance level and satisfaction level of each sub-factor at intersected coordinate  

(3.63, 3.39) showed that most of sub-factors were in Quadrant B, which means that service providers can respond 

well to factors which are rated by customers at high level. 

บทน า  

เมืองและตลาดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยตลาดถือเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในโครงสร้างของเมือง  

เมื่อมีการสร้างเมืองเชียงใหม่  บริเวณส่วนหนึ่งได้ถูกก าหนดให้เป็นตลาดโดยมีบทบาทหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีใช้พบปะและ  

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า  ท้ังในชุมชนและระหว่างเมืองต่างๆ แม้ว่าเมืองมีการขยายตัวตามการเพิ่มของจ านวนประชากร  

ซึ่งท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว คนในท้องถิ่นก็ยังมีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยแบบเก่าท่ีเป็น       

การอุดหนุนเกือ้กูลคนรู้จักคุ้นเคยกันตามร้านคา้ที่อยู่ใกล้เคียงกับท่ีพักอาศัยหรือตลาดสด 

เศรษฐกิจภาคเหนือและเชยีงใหม่ปี 2556 มแีนวโนม้ดีขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชน ประกอบกับนโยบายของ

รัฐบาลท่ีเอื้ออ านวย โดยมีปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังศูนย์ประชุม งานแสดงสินค้านานาชาติและรถไฟความเร็วสูงเป็น

ตัวกระตุ้น ขณะที่มกีารส่งเสริมโดยภาครัฐให้เชยีงใหมเ่ป็นศูนย์กลางหลายดา้น ทัง้การสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติแห่งใหม่

ท่ีใกล้จะเปิดใช้ ส่งผลให้เชียงใหม่เป็น MICE City การส่งเสริม Food Valley และโครงการรถไฟความเร็วสูงท่ีพร้อมรองรับ  

คู่ค้าและสินค้าจากประเทศจีนและประเทศในประชาคมอาเซียน (ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์,2556: ออนไลน์) 

เป็นผลท าให้เชียงใหม่ต้องขยายและพัฒนาสถานท่ีท่ีจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อสามารถตอบสนอง              

ความตอ้งการของผู้ใช้บริการอยา่งทั่วถึง  

ย่านการค้าหรือย่านธุรกิจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ประเภทตลาดสดเมื่อต้นปี 2554 ส ารวจเมื่อวันท่ี 21 มี นาคม 

2554 มีจ านวน 19 แห่ง (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , 2554: ออนไลน์)และปลายปี 2554 ส ารวจเมื่อวันท่ี  

12 ธันวาคม 2554 มีจ านวน 25 แห่ง (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, 2554: ออนไลน์) ตลาดมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี การท่ีตลาดมจี านวนมากขึน้นี้ท าให้ผู้เชา่แผงลอยมทีางเลือกมากขึ้นในการตัดสินใจเช่า

แผงท าให้ผู้ประกอบกจิการตลาดตอ้งปรับตัวและรับมอืกับเหตุการณ์ดังกลา่วเพื่อรักษาผู้เชา่แผงลอยท่ีมีอยูไ่ว ้ 

ผู้ประกอบกิจการตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่ เร่ิมก่อตั้งกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ด าเนินธุรกิจประเภท

บริการโดยรูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็นแบบครอบครัว โดยมีครอบครัวชาญวัฒนกิจเป็นผู้ด าเนนิกิจการ ตัง้อยู่บริเวณพื้นท่ี

ต าบลหายยา และอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชยีงใหมม่ีพื้นท่ี 5 ไร่ และมีจ านวนแผงลอยท้ังหมด 

150 แผงรูปแบบการให้บริการคือ การบริการเช่าแผงลอยขายของแก่ผู้เช่าแผงลอยค่าบริการคือ ค่าธรรมเนียมรายปี  

ค่าเช่ารายวัน และค่าไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการตามขนาดของแผง จ านวนแผง และปริมาณการใช้ตามล าดับ   โดยตลาด

ประตูก้อมมีบริการท่ีจอดรถ เก็บขยะ และน้ าประปาเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าแผงลอย ตลาดประตูก้อม ผ่าน

เกณฑ์ดีของตลาดสดน่าซื้อ ประเภทท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปี2554 (ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า , 2554: ออนไลน์)    

ได้รับรางวัลตลาดสดดีเด่น  ล าดับท่ี 7   ของจังหวัดเชียงใหม่(ส านักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่, 2555: ออนไลน์) 

และได้เข้าร่วมโครงการ   “ตลาดสดเชียงใหม่ ร่วมใจ ไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ า” สถานท่ีผลิตอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน         

ความปลอดภัยด้านอาหาร ถือเป็นอกีส่วนส าคัญในการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (ส านักข่าวแห่งชาติ
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กรมประชาสัมพันธ์,2556: ออนไลน)์ ตลาดประตูก้อมด าเนนิธุรกิจมายาวนานและครบรอบ 18 ปี  ในปีนี้มีผลประกอบการ

คืนทุนแลว้และมคีวามสัมพันธ์อันดกีับผู้เชา่แผงลอยมาตลอดระยะเวลาท่ีด าเนนิกิจการ 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีท าให้ธุรกิจด าเนินกิจการได้ยาวนานและ  

มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เช่าแผงลอย โดยการศึกษาความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

ตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเช่าแผงลอยแก่ผู้ เช่า  

ให้เกิดความพึงพอใจและร่วมธุรกิจกับตลาดประตูก้อมในระยะยาว ท าให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน อีกท้ังจะน าผลท่ีได้จาก

การศกึษาไปปรับใชก้ับการบริหารจัดการและการบริการแก่ผู้เชา่แผงลอยโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ สร้างความพงึพอใจ

ให้กับผู้เช่าแผงลอย ลดอัตราการย้ายออกของร้านค้าผู้เช่า สร้างรายได้จากการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับภาวะ การแขง่ขันของธุรกิจในภาพรวม  

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

การวิเคราะห์ความพึงพอใจน ากรอบแนวคิดมาจาก Martilla and James (1977) อ้างใน ศุภจิต สนิทวงศ ์ 

ณ อยุธยา (2550) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความส าคัญกับผลท่ีได้ (Importance Performance Analysis :IPA) เรียกย่อๆว่า IPA  

IPA เป็นเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะ 2 ด้าน ของตัวแปรท่ีต้องการจะประเมิน เช่น ประเมินระดับ

ความส าคัญของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีลูกค้าให้ความส าคัญ ส่วนอกีด้านหนึ่ง คือ ประเมินระดับความพึงพอใจผลิตภัณฑ์

และบริการท่ีลูกค้าได้รับ  การน าเสนอผลการประเมิน IPA ในรูปกราฟ ท าให้สามารถแปลผล จัดการข้อมูลได้อย่าง

สะดวกและเข้าใจมากขึ้น ท าให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางกลยุทธ์และตัดสนิใจด้านการตลาดได้ดีย่ิงขึน้ ลักษณะ

ท่ีน่าสนใจของ IPA คือ ผลท่ีได้แสดงออกมาในรูปภาพท่ีง่ายตอ่การแปลผล ในรูปของกราฟสองมิต ิจากคุณลักษณะต่างๆ

ซึ่งมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการให้ระดับความคาดหวังและการประเมินความคิดเห็น (ความพงึพอใจ)  

 ของผลิตภัณฑแ์ละบริการ  

ท่ีมา: ศุภจิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา(2550) ดัดแปลงจาก Martilla, J.A. and James,J.C. (1977): Importance-Performance 

Analysis. Journal of Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA (Importance Performance Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและผลการด าเนินงาน 

โดยการศกึษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ใช ้IPA ในการวเิคราะห์ระดับความส าคัญ และ ความพงึพอใจ ของผู้เชา่แผงในตลาด

ประตูก้อม ตามแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)  

การจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee)  กระบวนการ

(Process)  และ ลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งต่างๆ ในส านักงาน (Physical Evidence)  

วิธีการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและผลการด าเนินงานท่ีประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  

ด้วยเครื่องมือและแนวคดิ  IPA  เป็นวธีิการหนึ่งท่ีถูกน ามาใช ้เพื่อแสดงให้ เห็นท้ังสิ่งท่ีลูกค้าหรือผู้เชา่แผงฯ ให้ความส าคัญ

และประสิทธภิาพในการให้บรกิารจากทางตลาดประตูก้อมประเมนิจากระดับความพงึพอใจนั้น เพื่อน าไปพัฒนา ปรับปรุง 

ให้บริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เชา่แผงในตลาดประตูก้อม      

 

ส ำคัญมำก 

(ลูกค้ำคำดหวงัสูง) 
ตอ้งใหค้วามสนใจ
(Concentrate here) 

พึงพอใจต่อผูใ้หบ้ริการ 

(Keep up with good work) 

ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิง่ 

    (พงึพอใจน้อย) 

 เห็นด้วยมำกทีสุ่ด 

   (พงึพอใจมำก) 

 

         ส ำคัญน้อย 

   (ลูกค้ำคำดหวงัน้อย) 

ไม่ตอ้งใหค้วามส าคญมมาก 

(Low priority) 

 

ใหบ้ริการไดดี้มาก 

 แต่ลูกคา้ไม่ค่อยใหค้วามส าคญม 

(Possible over skill) 
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วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา           

   เนื้อหาในการศึกษา ความส าคัญและความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

ตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่างๆ ตามทฤษฏี   ส่วนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix)  

ซึ่งประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านสถานท่ีบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ    

ด้านกระบวนการบริการ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ และ วิธีการวิเคราะห์ระดับความส าคัญและผลการด าเนินงานท่ี

ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ ดว้ยเครื่องมือและแนวคดิ  IPA       

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูลและ

สรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือผู้เชา่แผงลอยบริเวณอาคารตลาดท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจในการท าสัญญาเช่า

แผงลอยขายของในตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี จ านวนท้ังหมด 128 ราย (ฐานข้อมูลผู้เช่าแผงลอย, 2556: 

ฐานขอ้มูลกิจการตลาดประตูก้อม)โดยในการศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาจากประชากรท้ังหมด      

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้วิจัยท าเก็บรวบรวมข้อมูล ใชแ้บบสอบถาม จากผู้เช่าแผงลอยบริเวณอาคารตลาดท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจใน

การท าสัญญาเช่าแผงลอยขายของในตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 128ราย และเก็บรวบรวม

แบบสอบถามจากผู้เชา่ 

ผลการศึกษา  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.60 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.40  อายุ 50 ปีขึ้นไป  

คิดเป็นร้อยละ 29.70รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.90  อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ  

อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.40  รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.00  นอ้ยกว่า 10,000 

บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.20    20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.80   30,001บาทขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 3.90   

ผู้เชา่แผงลอยประเภทร้านค้า อาหารประเภทปรุงส าเร็จ อาหารท่ีผ่านการท า ประกอบ หรือปรุงส าเร็จพร้อมท่ีจะ

รับประทานได้ รวมท้ังของหวาน และเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ 45.30  ผู้เช่าประเภทอาหารสด อาหารประเภท

สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และของอื่นๆท่ีมีสภาพเป็นของสดและประเภทสินค้าท่ีไม่ใช่อาหาร เช่น เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองเขียน ร้านขายของช า  คิดเป็นร้อยละ 25.00 และผู้เช่าประเภทอาหารประเภทเนื้อสัตวช์ าแหละ อาหารสดประเภท

เนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ท่ีมีการช าแหละ  ณ แผงจ าหน่าย   คิดเป็นร้อยละ 4.70  
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ประเภทสถานท่ี เชา่อาคารแผงลอย คิดเป็นร้อยละ 71.90  อาคารพาณิชยช์ัน้เดียว  คิดเป็นร้อยละ 28.10  ขนาด

พื้น ท่ี เช่าขนาด2.01 – 4.00 เมตร คิดเป็น ร้อยละ  53.90 ขนาด 4.01 – 6.00เมตรคิด เป็นร้อยละ 32.90 ขนาด  

น้อยกว่า 2 เมตร คิดเป็นร้อยละ 10.90 และ ขนาด 6.01 เมตรขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.30  ระยะเวลาในการเช่าพื้นท่ี 

ระยะเวลา มากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.70  มากกว่า 1 ปี – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.40  มากกว่า 5 ปี – 10 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 21.90 และ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00 ลักษณะการตัดสินเช่า ตัดสินใจเอง คิดเป็นร้อยละ 87.50  

ผู้อื่นมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ คิดเป็นร้อยละ 12.50 

อัตราการเช่า  อัตรา 1,501 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.80   3,001 – 4,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.90  

4,501 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.80 และ ต่ ากวา่ 1,500 บาทคดิเป็นร้อยละ 5.50 

 ส่วนที่ 2 ระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดประตูก้อม

จังหวัดเชยีงใหม ่

ในภาพรวมมีระดับความส าคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  3.63 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉลี่ย  

ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสถานท่ีบริการค่าเฉลี่ย 4.14ด้านลักษณะทางกายภาพ

ค่าเฉลี่ย 3.77 ด้านผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านราคาค่าเฉลี่ย 3.63 และ ด้านกระบวนการบริการค่าเฉลี่ย 3.61 

ตามล าดับ  ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยปานกลาง  ได้แก่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.42 และ ด้านการส่งเสริม

การตลาดค่าเฉลี่ย 3.14 ตามล าดับ  ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดประตูก้อมจังหวัด

เชยีงใหม่   

ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.39 ความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ ที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย ได้แก่ ด้านสถานท่ีบริการค่าเฉลี่ย 3.91ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ ค่าเฉลี่ย 3.55 และ ด้านผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.51ตามล าดับ   ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยปานกลาง ได้แก่ ด้าน

ราคา ค่าเฉลี่ย 3.44 ด้านกระบวนการบริการค่าเฉลี่ย 3.38 ด้านพนักงานผู้ให้บริการค่าเฉลี่ย 3.16 และ ด้านการส่งเสริม

การตลาดค่าเฉลี่ย 2.80  ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ด้านผลิตภัณฑ์ เร่ืองของสาธารณูปโภค น้ าเพื่อท าความสะอาด ควรจัดก๊อกน้ าไว้หลายๆ จุด และเปิดให้บริการ

หลังจากตลาดปิดแลว้ เพ่ือความสะดวกของผู้เชา่แผง ในการท าความสะอาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ปฏิบัตติามหลัก 5 ส และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ พร้อมท้ังเซ็นรับทราบและ

น าไปปฏบัิตอิย่างจรงิจัง 

ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร  จัดเจ้าหนา้ท่ีมาอ านวยการเร่ืองการจราจรภายในตลาดและโดยรอบ และ ชุมชนตลาด

เป็นแหล่งท ามาหากินของผู้เชา่ มคีวามรู้สกึผูกพัน ควรมมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดตีอ่กัน  

ด้านกระบวนการบริการ  การมสี่วนร่วมของผู้เชา่แผงในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงตลาด 

ด้านลักษณะทางกายภาพ   เร่ืองความสะอาดของตลาดและส่วนของผู้เช่าแผง ควรมีการท าความสะอาดให้

ดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่ส่วนบริเวณของผู้เช่าแผงฝ่ายส านักงานตลาด ควรมีการบริหารจัดการ ขอความร่วมมือ ให้ผู้เช่าแผงรักษา
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ความสะอาดในส่วนของตนเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ปรับปรุง บ ารุงรักษา ท่อระบายน้ า และท่อน้ าท้ิง ไม่ให้มี

กลิ่นเหม็น   จัดสรรท่ีจอดรถให้ผู้เช่าแผง   ควรมีการจัดการสุขาภิบาล เร่ือง การก าจัดหนู แมลงสาบ แมลงวัน และยุง 

อย่างตอ่เนื่องเพื่อสุขอนามัยท่ีดขีองผู้บริโภคท่ีมาใชบ้ริการตลาดฯ  

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการให้ระดับความส าคัญและความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยต่อ  

ส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดประตูก้อมจังหวัดเชยีงใหม่ 

ค่าระดับความส าคัญและค่าระดับความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยย่อยมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA ท่ีจุดตัด

(3.63,3.39) (ค่าเฉลี่ยรวมระดับส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อผู้เช่าแผงลอย ,ค่าเฉลี่ยรวมระดับ

ความพงึพอใจของผู้เชา่แผงลอยตอ่สว่นประสมการตลาดบริการ) โดยพบวา่ ปัจจัยยอ่ยใน Quadrant A  หมายถงึ ที่ควรให้

ความสนใจเป็นพิเศษและควรท าการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญต่อลูกค้าแต่ไม่ได้

รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ  จึงท าให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น  ได้แก่ ปัจจัยย่อยด้านราคา คือ อัตราค่าใช้จ่าย

ส่วนกลางท่ีเรียกเก็บ และปัจจัยยอ่ยด้านกระบวนการบริการ คือ มีการแจ้งขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างตอ่เนื่อง 

Quadrant B หมายถึง ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีในคุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมาก  

ได้แก่ ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ คือ สัดส่วนพื้นท่ีเช่าในตลาดมีให้เลือกหลายขนาดพื้นท่ีเช่ามองเห็นได้ชัดเจน สะดวก 

ในการค้นหาตลาดมีขนาดใหญ่ตลาดมีชื่อเสียง เป็นท่ีรู้จักตลาดมีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอความสะอาดของห้องน้ า 

ความเหมาะสมของเวลาเปิดตลาดความเหมาะสมของเวลาปิดตลาดมีจ านวนผู้มาใช้บริการภายในตลาดมากประเภท

ร้านค้าอื่นๆท่ีมีภายในตลาดมีความหลากหลายการจราจรไม่ติดขัด ปัจจัยยอ่ยด้านราคา คือ ความเหมาะสมของราคาค่า

เช่าอัตราค่าเช่าเมื่อเทียบกับรายได้ของกิจการ มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่น ปัจจัยย่อยด้านสถานท่ีบริการ 

คือ ตลาดตั้งอยู่บนท าเลท่ีเหมาะต่อผู้เช่าในการท าธุรกิจการเดินทางมาตลาด เข้า-ออก ได้สะดวกสบายตลาดตั้งอยู่ใน

แหล่งชุมชน ปัจจัยยอ่ยด้านพนักงานผู้ให้บริการ คือ พนักงานให้บริการของตลาดมคีวามซื่อสัตย์ เช่ือถือได้ปัจจัยย่อยด้าน

กระบวนการบริการ คือ ขั้นตอนการท าสัญญาเชา่สะดวก ไมยุ่่งยากซับซ้อนมีการรับช าระเงินและออกใบเสร็จถูกต้องและ

รวดเร็วการติดต่อพนักงาน มีความสะดวก เข้าถึงง่ายการตดิตอ่ผู้บริหาร มคีวามสะดวก เข้าถึงงา่ยปัจจัยย่อยดา้นลักษณะ

ทางกายภาพ คือ ภายในตลาด มีสภาพตัวอาคารสะอาด ไม่ทรุดโทรมความเพียงพอของแสงสว่างภายในตลาด  

และบริเวณทางเดินการระบายอากาศภายในตลาด เพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นอับ ตลาดมีเส้นทางและจุดรับส่ง

สินค้าท่ีสะดวกมพีื้นท่ีจอดรถอย่างเพยีงพอมีจุดรับส่งสินค้าท่ีเพยีงพอตลาดไมม่กีารเรียกเก็บค่าท่ีจอดรถ 

Quadrant C  หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพต่ าในคุณลักษณะท่ีไม่มีความส าคัญต่อลูกค้ามากนัก   

ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงไปภายหลังได้ ได้แก่ ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ คือ ตลาดมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยท่ีดีความใหมข่องตลาดมรีะบบเครอืขา่ยไฟฟา้และน้ าประปาให้แก่ผู้เชา่อยา่งเพียงพอการจัดระบบการจราจรของ

รถภายในตลาด ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการให้ส่วนลดผู้เช่าพื้นท่ีเมื่อประสบปัญหาทางด้านธุรกิจ

ตลาดมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ต่างๆ ร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอย่าง

สม่ าเสมอปัจจัยย่อยด้านพนักงานผู้ให้บริการ คือ พนักงานให้บริการของตลาดมีจ านวนเพียงพอพนักงานให้บริการของ

ตลาดมีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยดีพนักงานให้บริการของตลาดมีการให้บริการอย่างเท่าเทียมพนักงานให้บริการของ

ตลาดมีความรู้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องพนักงานให้บริการของตลาดตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว   
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ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการบริการ คือ  มีระบบแจ้งปัญหาท่ีรวดเร็ว จากงานรักษาความปลอดภัยของตลาด  มีบริการ   

รับแจ้งซ่อมท่ีรวดเร็วจากช่างอาคารงานระบบ ปัจจัยย่อยด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ตลาดมีการติดตั้งระบบป้องกัน

อัคคีภัยตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคารป้ายช่ือตลาดมขีนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนในระยะไกล 

Quadrant Dหมายถึง บริการท่ีตลาดฯ ให้ความส าคัญเกินความจ าเป็นในคุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญ      

ไมม่ากนัก ได้แก่ ปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑ ์คือ มีการจัดแยกพื้นท่ี (Zone) ของกลุม่สนิค้าไว้ 

ส่วนท่ี 5 ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างความส าคัญและความพึงพอใจของผู้เช่ าแผงลอยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคนิค IPA (Importance Performance Analysis) ประเภท

ร้านคา้อาหารสด 

ความส าคัญและค่าระดับความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยย่อยมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA ท่ีจุดตัด(3.71,3.44) 

(ค่าเฉลี่ยรวมระดับส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อผู้เชา่แผงลอยร้านค้าอาหารสด,ค่าเฉลี่ยรวมระดับ

ความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยร้านอาหารสดต่อส่วนประสมการตลาดบริการ)โดยพบว่า ปัจจัยย่อยใน Quadrant A  

หมายถึง ที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษและควรท าการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมคีวามส าคัญ

ตอ่ลูกค้าแต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ  จึงท าให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น  ได้แก่ ปัจจัยยอ่ยด้านผลิตภัณฑ์ คือ 

มีระบบเครือข่ายไฟฟ้าและน้ าประปาให้แก่ผู้เช่าอย่างเพียงพอ และปัจจัยย่อยด้านพนักงานผู้ให้บริการ คือ พนักงาน

ให้บริการของตลาดมคีวามซื่อสัตย์ เชื่อถอืได้ 

Quadrant B หมายถึง ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีในคุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมาก  

ได้แก่ สัดส่วนพื้นท่ีเช่าในตลาดมีให้เลือกหลายขนาด พื้นท่ีเช่ามองเห็นได้ชัดเจน สะดวกในการค้นหา มีการจัดแยกพื้นท่ี 

(Zone) ของกลุ่มสินค้าไว้ ตลาดมีขนาดใหญ่  ตลาดมีชื่อเสียง เป็นท่ีรู้จัก ตลาดมีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ  

ความสะอาดของห้องน้ า ความใหม่ของตลาด ความเหมาะสมของเวลาเปิดตลาด ความเหมาะสมของเวลาปิดตลาด  

การจัดระบบการจราจรของรถภายในตลาด มจี านวนผู้มาใชบ้ริการภายในตลาดมาก ประเภทร้านค้าอื่นๆ ท่ีมภีายในตลาด

มีความหลากหลาย การจราจรไม่ติดขัด ความเหมาะสมของราคาค่าเช่า ตลาดตั้งอยู่บนท าเลท่ีเหมาะต่อผู้เช่าในการท า

ธุรกิจ การเดินทางมาตลาด เข้า-ออก ได้สะดวกสบาย ตลาดตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ขั้นตอนการท าสัญญาเช่าสะดวก  

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ภายในตลาด มีสภาพตัวอาคารสะอาด ไม่ทรุด

โทรม ความเพียงพอของแสงสว่างภายในตลาด และบริเวณทางเดิน การระบายอากาศภายในตลาด เพียงพอ เหมาะสม 

และไม่มีกลิ่นอับ ตลาดมีเส้นทางและจุดรับส่งสินค้าท่ีสะดวก มีพื้นท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ มีจุดรับส่งสินค้าท่ีเพียงพอ 

ตลาดไม่มกีารเรียกเก็บค่าท่ีจอดรถ 

Quadrant C  หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพต่ าในคุณลักษณะท่ีไม่มีความส าคัญต่อลูกค้ามากนัก   

ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงไปภายหลังได้ ได้แก่ ตลาดมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี มีการให้ส่ วนลดผู้เช่า

พื้นท่ีเมื่อประสบปัญหาทางด้านธุรกิจ ตลาดมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ต่างๆ

ร่วมกับตัวแทนจ าหนา่ยสนิค้าอย่างสม่ าเสมอ พนักงานให้บรกิารของตลาดมจี านวนเพียงพอ พนักงานให้บรกิารของตลาด

มมีนุษยส์ัมพันธ์และอัธยาศัยดี พนักงานให้บริการของตลาดมีการให้บรกิารอย่างเท่าเทียม พนักงานให้บริการของตลาดมี

ความรู้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกตอ้ง พนักงานให้บริการของตลาดตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีการรับช าระ
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เงินและออกใบเสร็จถูกต้องและรวดเร็ว  มีระบบแจ้งปัญหาท่ีรวดเร็ว จากงานรักษาความปลอดภัยของตลาด มีบริการ   

รับแจ้งซ่อมท่ีรวดเร็ว จากช่างอาคารงานระบบ  ตลาดมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร ป้ายช่ือตลาดมขีนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนในระยะไกล 

Quadrant D   หมายถึง บริการท่ีตลาดฯ ให้ความส าคัญเกินความจ าเป็นในคุณลักษณะที่ลูกค้าให้ความส าคัญไม่

มากนัก ได้แก่ อัตราค่าเช่าเมื่อเทียบกับรายได้ของกิจการ มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่น อัตราค่าใช้จ่าย

ส่วนกลางท่ีเรียกเก็บ การติดต่อพนักงาน มคีวามสะดวก เข้าถึงงา่ย การตดิตอ่ผู้บริหาร มีความสะดวก เขา้ถึงง่าย 

ส่วนท่ี 6 ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างความส าคัญและความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคนิค IPA (Importance Performance Analysis) ประเภท

ร้านคา้อาหารปรุงส าเร็จ 

ความส าคัญและค่าระดับความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยย่อยมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA ท่ีจุดตัด(3.53,3.36) 

(ค่าเฉลี่ยรวมระดับส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อผู้เช่าแผงลอยร้านค้าอาหารปรุงส าเร็จ ,ค่าเฉลี่ย

รวมระดับความพึงพอใจของผู้เชา่แผงลอยร้านอาหารปรุงส าเร็จต่อส่วนประสมการตลาดบริการ) โดยพบวา่ ปัจจัยย่อยใน 

Quadrant A  หมายถึง ที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษและควรท าการปรับปรุงแก้ไขอยา่งเร่งด่วน เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมี

ความส าคัญต่อลูกค้าแตไ่มไ่ด้รับการตอบสนองอย่างเพยีงพอ  จึงท าให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึน้  ได้แก่ สัดส่วนพืน้ท่ีเชา่ใน

ตลาดมีให้เลือกหลายขนาด มีการจัดแยกพื้นท่ี (Zone) ของกลุ่มสินค้าไว้ ความเหมาะสมของราคาค่าเช่า ภายในตลาด  

มสีภาพตัวอาคารสะอาด ไมท่รุดโทรม 

Quadrant B หมายถึง ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีในคุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมาก  

ได้แก่ พื้นท่ีเช่ามองเห็นได้ชัดเจน สะดวกในการค้นหา ตลาดมีขนาดใหญ่ ตลาดมีชื่อเสียง เป็นท่ีรู้จัก ตลาดมีห้องน้ า

ให้บริการอย่างเพียงพอ ความสะอาดของห้องน้ า ความเหมาะสมของเวลาเปิดตลาด ความเหมาะสมของเวลาปิดตลาด  

มีจ านวนผู้มาใช้บริการภายในตลาดมาก ประเภทร้านค้าอื่นๆ ท่ีมีภายในตลาดมีความหลากหลาย การจราจรไม่ติดขัด 

อัตราค่าเช่าเมื่อเทียบกับรายได้ของกิจการ มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่น ตลาดตั้งอยู่บนท าเลท่ีเหมาะ  

ตอ่ผู้เชา่ในการท าธุรกิจ การเดินทางมาตลาด เข้า-ออก ได้สะดวกสบาย ตลาดตัง้อยู่ในแหลง่ชุมชน พนักงานให้บริการของ

ตลาดมีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ ขั้นตอนการท าสัญญาเช่าสะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการรับช าระเงินและออกใบเสร็จ

ถูกต้องและรวดเร็ว การติดต่อพนักงาน มีความสะดวก เข้าถึงง่าย การติดต่อผู้บริหาร มีความสะดวก เข้าถึงง่าย  

ความเพยีงพอของแสงสว่างภายในตลาด และบริเวณทางเดิน การระบายอากาศภายในตลาด เพียงพอ เหมาะสม และไม่มี

กลิ่นอับ ตลาดมีเส้นทางและจุดรับส่งสินค้าท่ีสะดวก ป้ายชื่อตลาดมีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนในระยะไกล มีพื้นท่ีจอดรถ

อย่างเพยีงพอ มจีุดรับส่งสินค้าท่ีเพยีงพอ ตลาดไม่มกีารเรียกเก็บค่าท่ีจอดรถ 

Quadrant C  หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพต่ าในคุณลักษณะท่ีไม่มีความส าคัญต่อลูกค้ามากนัก   

ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงไปภายหลังได้ ได้แก่  ตลาดมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี ความใหม่ของตลาด  

มรีะบบเครือข่ายไฟฟ้าและน้ าประปาให้แก่ผู้เชา่อย่างเพยีงพอ การจัดระบบการจราจรของรถภายในตลาด อัตราค่าใชจ้่าย

ส่วนกลางท่ีเรียกเก็บ มีการให้ส่วนลดผู้เช่าพื้นท่ีเมื่อประสบปัญหาทางด้านธุรกิจ ตลาดมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชน มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ต่างๆร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอย่างสม่ าเสมอ พนักงานให้บริการของตลาดมี
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จ านวนเพียงพอ พนักงานให้บริการของตลาดมีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยดี พนักงานให้บริการของตลาดมีการให้บริการ

อย่างเท่าเทียม พนักงานให้บริการของตลาดมีความรู้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง พนักงานให้บริการของตลาด

ตอบสนองตอ่การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างตอ่เนื่อง มีระบบแจ้งปัญหาที่รวดเร็ว 

จากงานรักษาความปลอดภัยของตลาด มีบริการรับแจ้งซ่อมท่ีรวดเร็ว จากช่างอาคารงานระบบ ตลาดมีการติดตั้งระบบ

ป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร 

Quadrant D   หมายถึง บริการท่ีตลาดฯ ให้ความส าคัญเกินความจ าเป็นในคุณลักษณะที่ลูกค้าให้ความส าคัญไม่

มากนัก ไมพ่บปัจจัยย่อยใน Quadrant D 

ส่วนท่ี 7 ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างความส าคัญและความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเทคนิค IPA (Importance Performance Analysis) ประเภท

ร้านคา้สินคา้ที่ไมใ่ชอ่าหาร 

ความส าคัญและค่าระดับความพึงพอใจของแต่ละปัจจัยย่อยมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA ท่ีจุดตัด(3.73,3.41) 

(ค่าเฉลี่ยรวมระดับส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อผู้เช่าแผงลอยร้านค้าสินค้าที่ไมใ่ชอ่าหาร ,ค่าเฉลี่ย

รวมระดับความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยร้านค้าสินค้าท่ีไม่ใช่อาหารต่อส่วนประสมการตลาดบริการ) โดยพบว่า  

ปัจจัยย่อยใน Quadrant A  หมายถึง ท่ีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษและควรท าการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก

ปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญต่อลูกค้าแต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ  จึงท าให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น  ได้แก่ 

ตลาดมีชื่อเสียง เป็นท่ีรู้จัก มีระบบเครือข่ายไฟฟ้าและน้ าประปาให้แก่ผู้เช่าอย่างเพียงพอ ประเภทร้านค้าอื่นๆท่ีมีภายใน

ตลาดมีความหลากหลาย ตลาดมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้ายชื่อตลาดมีขนาดใหญ่  

เห็นได้ชัดเจนในระยะไกล 

Quadrant B หมายถึง ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีในคุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญมาก  

ได้แก่ พื้นท่ีเช่ามองเห็นได้ชัดเจน สะดวกในการค้นหา ตลาดมีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ ความสะอาดของห้องน้ า 

ความเหมาะสมของเวลาเปิดตลาด ความเหมาะสมของเวลาปิดตลาด การจัดระบบการจราจรของรถภายในตลาด  

มีจ านวนผู้มาใช้บริการภายในตลาดมาก ความเหมาะสมของราคาค่าเช่า อัตราค่าเช่าเมื่อเทียบกับรายได้ของกิจการ  

มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่น ตลาดตั้งอยู่บนท าเลท่ีเหมาะต่อผู้เช่าในการท าธุรกิจ การเดินทางมาตลาด  

เข้า-ออก ได้สะดวกสบาย ตลาดตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน พนักงานให้บริการของตลาดมีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ ขั้นตอน    

การท าสัญญาเช่าสะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการรับช าระเงินและออกใบเสร็จถูกต้องและรวดเร็ว การติดต่อผู้บริหาร  

มีความสะดวก เข้าถึงง่าย ภายในตลาด มีสภาพตัวอาคารสะอาด ไม่ทรุดโทรม ตลาดมีเส้นทางและจุดรับส่ งสินค้าท่ี

สะดวก มีพื้นท่ีจอดรถอย่างเพยีงพอ มจีุดรับส่งสินค้าท่ีเพยีงพอ ตลาดไม่มกีารเรียกเก็บค่าท่ีจอดรถ 

Quadrant C  หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพต่ าในคุณลักษณะท่ีไม่มีความส าคัญต่อลูกค้ามากนัก   

ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงไปภายหลังได้ ได้แก่ มีการจัดแยกพื้นท่ี (Zone) ของกลุ่มสินค้าไว้ ตลาดมีระบบ

รักษาความปลอดภัยท่ีดี ความใหม่ของตลาด การจราจรไม่ติดขัด อัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางท่ีเรียกเก็บ มีการให้ส่วนลด  

ผู้เช่าพื้นท่ีเมื่อประสบปัญหาทางด้านธุรกิจ ตลาดมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) 

ตา่งๆร่วมกับตัวแทนจ าหนา่ยสินค้าอยา่งสม่ าเสมอ พนักงานให้บรกิารของตลาดมีจ านวนเพียงพอ พนักงานให้บริการของ

ตลาดมีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยดี พนักงานให้บริการของตลาดมีความรู้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง พนักงาน
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ให้บริการของตลาดตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีการแจ้งข้อมูลขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างตอ่เนื่อง มีระบบ

แจ้งปัญหาท่ีรวดเร็ว จากงานรักษาความปลอดภัยของตลาด มีบริการรับแจ้งซ่อมท่ีรวดเร็ว จากช่างอาคารงานระบบ 

ความเพยีงพอของแสงสว่างภายในตลาด และบริเวณทางเดิน  

Quadrant D   หมายถึง บริการท่ีตลาดฯ ให้ความส าคัญเกินความจ าเป็นในคุณลักษณะที่ลูกค้าให้ความส าคัญไม่

มากนัก ได้แก่ สัดส่วนพื้นท่ีเช่าในตลาดมีให้เลือกหลายขนาด ตลาดมีขนาดใหญ่ พนักงานให้บริการของตลาดมี 

การให้บริการอย่างเท่าเทียม การติดต่อพนักงาน มีความสะดวก เข้าถึงง่าย การระบายอากาศภายในตลาด เพียงพอ 

เหมาะสม และไมม่กีลิ่นอับ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้ เช่าแผงลอยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดประตูก้อม          

จังหวัดเชยีงใหม ่สามารถน าผลการศกึษามาอภิปรายได้  ดังนี้  

ด้านความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด พบวา่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ 

ตลาดมีชื่อเสียง เป็นท่ีรู้จัก ด้านราคา คือ อัตราค่าเช่าเมื่อเทียบกับรายได้ของกิจการ มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

ตลาดอื่นด้านสถานท่ีบริการ คือ ตลาดตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ ตลาดมีส่ วนร่วมสนับสนุน

กิจกรรมของชุมชน ด้านพนักงานผู้ให้บริการ คือ พนักงานให้บริการของตลาดมีความซื่อสัตย ์เชื่อถือได้ ด้านกระบวนการ

บริการ คือ ขั้นตอนการท าสัญญาเช่าสะดวก ไมยุ่่งยากซับซ้อน ด้านลักษณะทางกายภาพคือ ตลาดไมม่ีการเรียกเก็บค่าท่ี

จอดรถสอดคล้องกับการศึกษาของดาราวรรณ สกุลวงศ์ (2552)   ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้บริโภคสินค้าจาก

ตลาดสดนา่ซื้อ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการซื้อสนิค้าจากตลาดสดนา่ซื้อจ านวน 3 แห่ง  

ในจังหวัดล าพูน ท่ีพบว่า มีความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าจากตลาดสดน่าซื้อด้ านการบริการของตลาดในเร่ือง  

ความสะอาดของตลาด การจัดบริการท่ีจอดรถและแสงสวา่งภายในตัวตลาดอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องในด้านอ่ืนๆ 

ได้แก่ ด้านการจัดการสินค้าในตลาดมีความพึงพอใจในเร่ืองการจัดวางสินค้าและความสะอาดของแผงจ าหน่ายสินค้าอยู่

ในระดับมาก ด้านคุณภาพสินค้ามีความพึงพอใจในเร่ือง ความสดและสะอาดของอาหารประเภทผักและเนื้อสัตว์อยู่ใน

ระดับมาก  และด้านการปฏิบัติตัวของผู้จ าหน่ายสินค้าทุกเร่ืองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้อง

เนื่องจากผู้ศึกษาศึกษาความพึงพอใจของตลาดผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าจากตลาดสดน่าซื้อ 3 แห่ง ในมุมมองผู้บริโภคของ

จังหวัดล าพูน  ท าให้ความพงึพอใจแตกต่างกับการศึกษาตลาดธุรกิจในมุมมองผู้เชา่แผงลอยของตลาดประตูก้อม จังหวัด

เชียงใหม่ ส าหรับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ การให้ระดับความส าคัญและความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยต่อ  

ส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดประตูก้อมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อน าค่าระดับความส าคัญและค่าระดับความพึงพอใจ

ของแตล่ะปัจจัยยอ่ยมาวเิคราะห์ด้วยเทคนิค IPA ท่ีจุดตัด (3.63,3.39) พบวา่ ปัจจัยย่อยมีการกระจายอยู่ในทุก Quadrant 

สอดคล้องกับการศึกษาของเกียรติพงษ์ มูลโพธ์ิ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นท่ีต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ตมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เช่า

พื้นท่ีต่อส่วนประสมการตลาดบริการและศึกษาถึงระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อผู้เช่า

ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ตท่ีปัจจัยย่อยมีการกระจายตัวอยู่ในทุก Quadrant แต่ไม่สอดคล้องใน
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ส่วน Quadrant Dท่ีหมายถึง ผู้ให้บริการให้ความส าคัญมากเกินความจ าเป็นในคุณลักษณะท่ีมีความส าคัญน้อยต่อ       

การตัดสินใจของลูกค้าโดยการศึกษาของเกียรติพงษ์ มูลโพธ์ิ ไม่ปรากฏปัจจัยยอ่ยใดใน Quadrant D ส่วนการศึกษาครั้งนี้

ปรากฏปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีการจัดแยกพื้นท่ี (Zone) ของกลุ่มสินค้าไว้ใน Quadrant D ไม่สอดคล้องเนื่องจาก 

ผู้ศึกษาศึกษาพื้นท่ีศูนย์การค้า มีการก าหนดควบคุมมาตรฐานโดยใช้ระบบ ISO9001:2008 ท าให้สามารถบริหารงาน

บริการได้มีมาตรฐานมากกว่า      

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของตลาดประตูก้อจังหวัด

เชียงใหม่   ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงานตลาดก้อม   เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ          

ในภาพรวมของแตล่ะด้านโดยใชเ้ทคนคิ IPA  ปัจจัยท่ีตลาดประตูก้อมควรให้ความสนใจเป็นพเิศษและควรท าการปรับปรุง

แก้ไขอยา่งเร่งดว่น    เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญตอ่ลูกค้าแต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพยีงพอ  จึงท าให้เกิด     

ความไมพ่อใจเกิดขึน้  ได้แก่  

ด้านราคา 

ปัจจัยย่อยท่ีควรพิจารณาคือ อัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางท่ีเรียกเก็บ ความเหมาะสมของราคาค่าเช่า อัตราค่าเช่า

เมื่อเทียบกับรายได้ของกิจการ มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่น ดังนั้นตลาดฯควรพิจารณาการคิดราคาค่าเช่า 

ให้เหมาะสมกับท าเลท่ีต้ังของตลาด รวมท้ังควรน าปัจจัยตา่งๆ มาใชใ้นการร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์การคิดค่าใชจ้่ายต่างๆ

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เช่าแผงลอยหลายๆ ประเภทควรมีการสืบค้นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนั้น

ตลาดควรเนน้การสื่อสารให้กับผู้เชา่แผงลอยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการท าธุรกิจกับตลาด และแสดงให้เห็นถึง

ความแตกตา่งของการบริการท่ีได้รับจากตลาดรวมท้ังสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 

ด้านกระบวนการบริการ 

ปัจจัยย่อยท่ีควรพิจารณาคือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตลาดฯควรจัดบอร์ด

ความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยบอร์ดแจ้งข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ประกอบด้วยข้อมูลท่ีตลาดได้รับมาจากสาธารณสุข 

โรคระบาด ข่าวเศรษฐกิจ ผลการประชุมสมาคมตลาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าไตรมาสร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม ่ 

และการใช้เสียงตามสายแจ้งข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับตลาดฯแก่ผู้เช่าทุกวันพุธท่ี 2 และ 4 ของเดือนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นการแสดงถึงความใส่ใจลูกค้า 

ปัจจัยท่ีลูกค้าให้ความส าคัญและตลาดประตูก้อมก็สามารถตอบสนองลูกค้าในระดับท่ีพึงพอใจ เป็นสิ่งท่ีตลาด

ประตูก้อมควรรักษามาตรฐานและควรยึดถือปฏิบัติสบืต่อไป  แตห่ากไมม่ีการปรับปรุงเลยปัจจัยยอ่ยกลุ่มนี้อาจท าให้เกิด

ความไมพ่อใจขึ้น ก็เป็นไปได้ 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 

เร่ืองของสาธารณูปโภค น้ าเพื่อท าความสะอาด ควรจัดก๊อกน้ าไว้หลายๆ จุด และเปิดให้บริการหลังจากตลาด

ปิดแล้ว เพื่อความสะดวกของผู้เช่าแผง ในการท าความสะอาด  ซึ่งตลาดฯควรเพิ่มและขยายเวลาจุดบริการน้ าประปา

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ท่ัวถึงโดยรณรงค์การประหยัดน้ าและงดการท้ิงเศษอาหารลงท่อน้ าท้ิง ตลาดควรมี      

การจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงตัวอาคารสถานท่ีให้สะอาด สวยงาม โดยก าหนดเป็นมาตรฐานความสะอาดและ

ตกแต่งอาคารให้ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ ตลาดควรพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงจูงใจให้กับ  
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ผู้เช่าแผงลอย มีการให้รางวัลส าหรับแผงลอยท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่ น โครงการประกวดร้านค้าดีเด่น  

มกีารแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดร้าน และการให้บริการอยูเ่สมอ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ  

เร่ืองความสะอาดของตลาดและส่วนของผู้เช่าแผง ควรมีการท าความสะอาดให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ ส่วนบริเวณของ  

ผู้เช่าแผงฝ่ายส านักงานตลาด ควรมีการบริหารจัดการ ขอความร่วมมอื ให้ผู้เช่าแผงรักษาความสะอาดในส่วนของตนเอง

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุง บ ารุงรักษา ท่อระบายน้ า และท่อน้ าท้ิง ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ควรมีการจัดการ

สุขาภิบาล เร่ือง การก าจัดหนู แมลงสาบ แมลงวัน และยุง อย่างต่อเนื่องเพื่อสุขอนามัยท่ีดีของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ

ตลาดฯ ซึ่งตลาดฯควรปรับปรุงปัจจัยย่อยด้านลักษณะทางกายภาพของตลาดประตูก้อมต้องมีการบ ารุงรักษาอย่าง

สม่ าเสมอควรมแีผนงานและงบประมาณไว้รองรับทุกๆปี โดยอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและแขวง

เม็งรายเทศบาลนครเชียงใหม่  ผู้บริหารตลาดฯควรรับค าปรึกษาจากOutsource ดูแลด้านความสะอาดและการสร้าง       

บ่อน้ าทิ้งครบรูปแบบ การล้างตลาด การก าจัดพาหะน าโรค เพื่อให้ถูกต้องตามหลักสุขภิบาลตามท่ีกฎระเบียบตลาด

ก าหนด  

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

จัดเจ้าหน้าท่ีมาอ านวยการเร่ืองการจราจรภายในตลาดและโดยรอบ ตลาดเป็นแหล่งท ามาหากินของผู้เช่า  

มคีวามรู้สึกผูกพัน ควรมมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซึ่งตลาดฯควรปรับปรุงคุณภาพบุคลากรโดยเฉพาะเจ้าหนา้ที่รักษาความ

ปลอดภัย แม่บ้านรวมท้ังเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าโดยตรง ให้มีการบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้าและมีความสุภาพ ซื่อสัตย์ สร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตลาดฯ ควรเน้นย้ านโยบายให้พนักงานมุ่งเน้นงานบริการท่ีเป็นเลิศ ควรออกกฎระเบียบให้พนักงาน

ปฏบัิติงานตามมาตรฐานตามข้อตกลงท่ีก าหนดขึ้น เช่น การใส่ใจดูแลลูกค้าด้วยการเข้าไปบริการภายใน 5 นาทหีลังจากท่ี

ได้รับการร้องขอ การแก้ไขปัญหาการบริการจากการร้องเรียนและตอบกลับทันที โดยเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัย

และพนักงานรักษาความสะอาด เจ้าหนา้ที่แผนกอาคารงานระบบ นอกจากนี้ควรมกีระบวนการตดิตามรับฟังความคิดเห็น

ของลูกค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงบริการของบุคลากร ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการให้บริการลูกค้าโดยการให้รางวัลแก่

พนักงานบริการดีเด่น เพื่อเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงาน และควรฝึกอบรมให้ความรู้ความเชี่ยวชาญแก่พนักงานเพื่อ

ตอบสนองตอ่การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีการให้บรกิารอย่างเท่าเทียมและถูกต้อง มจี านวนพนักงานพียงพอเพื่อสามารถ

ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้เชา่แผงลอยได้มากขึน้ 

ดา้นกระบวนการบริการ 

การมีส่วนร่วมของผู้เช่าแผงในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงตลาด  ดังนั้นตลาดฯควรเพิ่มช่องทาง         

การติดต่อกับผู้บริหารมีความสะดวกเข้าถึงง่าย ยกตัวอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์สายตรง (Hot line phone) ควรจัดให้มี       

การตรวจเยี่ยมร้านค้าเป็นประจ าเพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (2-way communication)  

เพื่อให้ขอ้เสนอแนะตา่งๆและควรมกีารตอบกลับขอ้มูลลูกค้า (Feed back) เพื่อแสดงถึงความใส่ใจแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ 

ปัจจัยท่ีลูกค้าให้ความส าคัญไม่มากนักและตลาดประตูก้อมสามารถเลื่อนการปรับปรุงไปภายหลังได้   

แตใ่นอนาคตอาจจะมากขึ้นหากไมพ่จิารณาแก้ไขอาจท าให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึน้   
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยย่อยท่ีควรพิจารณาคือ มีการให้ส่วนลดผู้เช่าพื้นท่ีเมื่อประสบปัญหาทางด้านธุรกิจ ตลาดมีส่วนร่วม

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ดังนั้นตลาดฯควรมุ่งเน้นการเข้าช่วยเหลือผู้เช่าแผงลอยเมื่อประสบปัญหาทางด้านธุรกิจ  

มีการผ่อนช าระค่าเช่าแผงลอย และ ให้ส่วนลดค่าเช่าส าหรับผู้เช่าแผงลอยท่ีประสบปัญหาครอบครัว เช่น หัวหน้า

ครอบครัว(ผู้เช่าแผงลอยหรือญาติสนิทเสียชีวิต) หรือไม่คิดค่าเช่าแผงลอยส าหรับแผงลอยท่ีขายเนื้อไก่สดต้องหยุดขาย

ในช่วงโรคไก่ระบาด โดยมุ่งเน้นการเข้าช่วยเหลือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างราบร่ืน การช่วยเหลือทางธุรกิจอาจ

แตกต่างกันตามสภาพของปัญหาและความต้องการของผู้เช่าแผงลอย  ปัจจัยด้านตลาดมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชนควรท าอย่างต่อเนื่องและท าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปทราบ ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็น

สัญลักษณ์ของตลาดดา้นการมสี่วนร่วมและรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสังคม สร้างภาพลักษณท่ี์ดใีห้กับตลาด   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

ร้านคา้อาหารสด  

เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญและความพึงพอใจพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

มรีะบบเครอืขา่ยไฟฟ้าและน้ าประปาให้แก่ผู้เชา่อย่างเพยีงพอ ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ พนักงานให้บริการของตลาด

มคีวามซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ดังนัน้ตลาดฯควรเพิ่มและขยายเวลาจุดบริการน้ าประปาเพื่อให้ลูกค้าสามารถ

ใชบ้ริการได้ท่ัวถึงโดยรณรงค์การประหยัดน้ าและงดการท้ิงเศษอาหารลงท่อน้ าทิ้งเนื่องจากร้านค้าอาหารสดจ าเป็นต้องใช้

น้ าประปามากกวา่ร้านค้าประเภทอื่น และฝึกอบรมให้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ใจรักงานบริการ แก่พนักงานเพื่อตอบสนอง

ตอ่การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีการให้บริการอยา่งเท่าเทียมและถูกตอ้ง มีจ านวนพนักงานพียงพอเพื่อสามารถตอบสนอง

ตอ่ความต้องการของผู้เชา่แผงลอยได้มากขึน้ 

ร้านคา้อาหารส าเร็จรูป 

เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญและความพึงพอใจพบว่าปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์สัดสว่น

พื้นท่ีเช่าในตลาดมีให้เลือกหลายขนาด มีการจัดแยกพื้นท่ี (Zone) ของกลุ่มสินค้าไว้ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

ภายในตลาด มีสภาพตัวอาคารสะอาด ไม่ทรุดโทรม มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ดังนั้นตลาดฯควรมีนโยบายพัฒนาโครงการแยก

กลุ่มของสินค้าและบริการให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้น และมีการแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดร้านละบริการอยู่เสมอ เช่น 

การอุน่อาหารให้ร้อนนา่รับประทาน ภาชนะใส่อาหารสะอาด การใส่ชุดกันเป้ือน หมวก แต่งตัวสะอาดเพื่อเป็นภาพลักษณ์

ท่ีดีของร้านค้า และปัจจัยด้านสภาพของตลาดต้องมีการบ ารุงรักษาอยู่อย่างสม่ าเสมอ แสงไฟสว่างเพียงพอ โดยท าการ 

Big cleaning day ทุกครัง้ท่ีมีการล้างตลาดรว่มกับแขวงเม็งรายเทศบาลนครเชยีงใหม่เป็นประจ า 

ร้านคา้ที่ไมใ่ชอ่าหาร 

เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญและความพึงพอใจพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตลาด

มชีื่อเสียง เป็นท่ีรู้จัก มีระบบเครือข่ายไฟฟา้และน้ าประปาให้แก่ผู้เช่าอยา่งเพยีงพอ ประเภทร้านค้าอื่นๆ ท่ีมภีายในตลาดมี

ความหลากหลาย ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ตลาดมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วย            

การควบคุมอาคาร ป้ายช่ือตลาดมขีนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนในระยะไกล มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ดังนัน้ตลาดฯควรน าเสนอร้านคา้

ท่ีมีชื่อเสียงให้มาเปิดบริการท่ีตลาดประตูก้อม หรือน าเสนอร้านของอร่อย ร้านเจ้าเก่าดั้งเดิมผ่าน Social media เพราะ

ร้านค้าส่วนใหญ่ของตลาดประตูก้อมคืออาหารสดและอาหารส าเร็จรูป เพื่อท าให้ตลาดประตูก้อมเป็นท่ีรู้จัก และ



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 3 (July – September 2016)   857 

 

ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าในทุกกลุ่มมากขึ้น ด้านลักษณะทางกายภาพ ตลาดฯควรมีแผนซ้อมเหตุการณ์อัคคีภัย

ภายในอาคารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และตรวจอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อให้ผู้เช่าแผงลอยรู้สึก      

มีความปลอดภัยมากขึ้น   และตลาดฯควรเพิ่มป้ายบอกทางให้ครอบคลุม   และป้ายให้มีขนาดและสัญลักษณ์ท่ีเด่นชัด  

มากขึ้น เป็นต้น 
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