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บทคดัย่อ 

 การศกึษาปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร มี

วตัถุประสงค์เพอื (1) ศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทมีอีิทธพลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารทจีอดรถวดัโส

ธรวรารามวรวหิาร (2) ศกึษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูบ้รโิภคทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร  

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ อาชพีและรายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน ทแีตกต่าง

กนัไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ในขณะทรีะดบัการศกึษาทแีตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 ซงึเป็นผลเกยีวเนืองจากแนวความคดิ 

ทศันะคต ิค่านิยม รวมถงึการตดัสนิใจในเรอืงความปลอดภยัพนืฐานในชีวติทแีตกต่างกนั ส่วนปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทสี่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 

0.05  ประกอบด้วย ปัจจยัด้านสถานทใีนเรอืงปรมิาณลานจอดรถ ปัจจยัด้านกระบวนการบริหาร

จดัการ ได้แก่ ระบบรกัษาความปลอดภยัทดีี และอยู่ในอาคารหรือทีร่ม มีเจ้าหน้าทีรกัษาความ

ปลอดภยั ส่วนปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ นอกจากระบบรกัษาความปลอดภยัดงักล่าวแล้ว 

ผูบ้รโิภคยงัตอ้งการความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใชส้อย ซอือาหารและของฝาก ดงันันลานจอดที

ได้รบัความนิยมจะต้องอยู่ใกล้บรเิวณร้านคา้ แหล่งซือของฝาก และควรมกีารปรบัปรุงลกัษณะทาง

กายภาพของโซนรา้นคา้ใหม้คีวามเยน็สบาย เพอืกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคใช้จ่ายมากยงิขนึ 

 

คาํสาํคญั: ทจีอดรถ; ลานจอดรถ; พฤตกิรรมผูบ้รโิภค; ส่วนประสมทางการตลาด; การตดัสนิใจ 



Abstract 

A study of factors affecting the decision to choose parking service at Sothon Wararam 

Worawihan temple was presented. The objectives were (1) to study personal factors influencing 

the decision to choose parking services and (2) to study the marketing mix (7Ps) of consumers 

with Influence on the decision to choose the parking service.  

The results show that the personal factors such as gender, age, occupation and 

average monthly income has no influence on the decision to choose the service while the 

different levels of education affect to the significant decision to choose the service for 0. 05 

statistical.  This is a consequence of different concepts, attitudes, values and decisions about 

basic safety in life. 

For the marketing mix factors affecting to the significant decision to choose the service 

for 0. 05 statistical such as the place factor with regard to the amount of parking, the 

management process factors such as the good security system and is in the building or in the 

shade there is a security guard and the physical evident factors make it known that in addition 

to the parking lot that has such a security system. The consumers also want to convenience in 

shopping food and souvenirs therefore, the popular parking lot must be near the shop area 

where to buy souvenirs and should improve the physical characteristics of the shop zone to be 

cool to encourage consumers to spend more. 

 

Keywords: Parking; Parking Lot; Customer Behavior; Marketing Mix; Decision  

 

บทนํา 

การขยายตวัของชุมชนเมอืงเกิดขนึอย่างรวดเรว็ จงัหวดัโดยรอบของกรุงเทพมหานคร ถูก

มองเป็นพนืทใีนการสร้างและขยายตวัของชุมชน ทงัอุตสาหกรรม ทอียู่อาศยั มากขนึ และจงัหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นหนึงในจงัหวดัทีมีภูมิประเทศทเีหมาะสมต่อการขยายตัวของชุมชน โดยจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา หรอื แปดรวิ ถอืไดว้่าเป็นเมอืงท่องเทยีวทยีงัคงความเป็นวถิชีวีติพนืบ้าน มวีดัวาอาราม 

และสงิศกัดสิทิธมิากมายใหเ้คารพสกัการะ  โดยเฉพาะชอืเสยีงของวดัหลวงพอ่โสธร พระพฆิเนศองค์

ใหญ่ปางต่างๆ รวมถงึวดัวาอาราม และตลาดเก่าแก่ต่างๆ ใหไ้ดช๊้อปชลิกนัแบบเตม็อมิ  เรยีกไดว่้ามา

จงัหวดัเดยีวไดค้รบ แถมตงัอยู่ใกลก้รุงเทพมหาครเดนิทางไม่ถงึ 2 ชวัโมง ทําใหเ้มอืงแปดรวิ คอื อีก

หนึงจดุหมายปลายทางใกลก้รงุทผีูค้นนิยมเดนิทางมา (ทเีทยีวฉะเชงิเทรา. 2020 คน้เมอื 20 กนัยายน 

2564 จาก https://www.paiduaykan.com/travel) 

วดัโสธรวรารามวรวหิาร หรอืทรีู้จกักนัเป็นอย่างดใีนชอื วดัหลวงพ่อโสธร  เป็นวดัชอืดงัใน

จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ไดร้บัความนิยมเข้ามากราบไหว้ขอพรองคห์ลวงพ่อโสธรอย่างมากมายจากผูค้น

ทงัในประเทศและต่างประเทศ โดยในวนัธรรมดามีผู้มานมสัการหลวงพ่อโสธรโดยเฉลยี ประมาณ 

2,000 คน ส่วนในวดัเสาร์และอาทิตย์ มีผู้มาสกัการะหลวงพ่อโสธรเฉลีย 4,500 คนโดยประมาณ 

(ศริพิร วยัวุฒ,ิ 2555) ซงึการเดนิทางมาวดัโสธรวรารามวรวหิารนันมหีลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการ

เดนิทางดว้ยรถไฟ รถโดยสารประจาํทาง รถตู้ และรถยนตส์่วนตวั  ซงึปัญหาการนํารถยนตส์่วนตวัมา



ทาํบุญทวีดัจะตอ้งหาทจีอดรถทมีคีวามปลอดภยั อากาศไม่รอ้น  และไม่ไกลจากวดัมากจนเกนิไปยาก 

ปัจจุบนัวดัโสธรวรารามวรวหิาร มบีรกิารลานจอดรถแบบไม่คดิค่าบรกิาร ทงัหมด 3 แห่ง คอื 

1) ลานจอดรถบรเิวณดา้นตรงขา้มอุโบสถ เป็นอาคารจอดรถ 5 ชนั รองรบัรถยนตไ์ดป้ระมาณ 300 คนั  

2) ลานจอดด้านหลงัตดิชายแม่นําบางประกง เป็นพนืทโีล่งแจ้ง รองรบัรถยนตไ์ด้ประมาณ 200 คนั  

และ 3) ลานจอดบริเวณโรงเจ รองร ับรถยนต์ได้ประมาณ 30 คนั แม้ทางวัดจะมีพืนทีจอดรถที

คอ่นขา้งมากแต่กย็งัไม่สามารถรองรบัจํานวนประชาชนทมีจีติศรทัธาหลงัไหลเขา้มาไดเ้พยีงพอ ทําให้

เกิดปัญหาการเลือกใช้บริการจอดรถในพืนทีบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียง ซึงต้องชําระ

คา่บรกิารเป็นรายชวัโมง และไม่มคีวามปลอดภยั (วดัโสธรวรารามวรวหิาร, ขอ้มลูลานจอดรถวดัโสธร. 

2014 คน้เมอื 20 กนัยายน 2564 จาก https://web.facebook.com/watsothornwararam) 

จากประเดน็ปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัเลง็เหน็ว่าการจดัการทีจอดรถของวดัโสธรวรวหิารมคีวาม

น่าสนใจ และเป็นสงิทคีวรศกึษา เพอืเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและบรหิารจดัการทีจอดรถของวดัทงั

ในปัจจบุนัและเพอืเป็นขอ้มลูสําหรบัสนบัสนุนโครงการปรบัปรุง พฒันา อาคารจอดรถในอนาคต โดยมี

จุดมุ่งหมายใหผู้เ้ขา้รบับรกิารฝากรถในทปีลอดภยั อยู่ในร่ม  รวมถงึการพฒันาศูนยอ์าหารและรา้นคา้

ให้อยู่ในพนืทตีิดแอร์ เพอืตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภค ทเีดนิทางมาทวีดัและต้องการ

รบัประทานอาหารหรอืเลอืกซอืของฝากในบรรยากาศทเียน็สบาย สามารถใชเ้วลาไดน้านขนึกว่าเดมิ 

สรา้งโอกาสในการซอืสนิคา้มากยงิขนึ 

 

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  

1. เพอืศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวราราม 

วรวหิาร 

2. เพอืศกึษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูบ้รโิภคทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช ้

บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร 

 

สมมติฐานของการวิจยั  

1. ปัจจยัดา้นบุคคลทแีตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลยี ม ี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิารแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโส 

ธรวรารามวรวหิาร 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มประชากร เป็นประชาชนทวัไปทเีคยใช้บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร ทงักลุ่ม

ประชาชนทเีขา้มาทําบุญ และกลุม่ผูค้า้ทมีรีา้นคา้บรเิวณวดั ทงัเพศชายและเพศหญงิ อายุระหว่าง 20-

50 ปี ส่วนการกําหนดกลุม่ตวัอย่างเพอืทําการรวบรวมขอ้มูลนัน เนืองจากประชากรมขีนาดทใีหญ่และ

ไมส่ามารถทราบจาํนวนทแีน่นอน ผูว้จิยัจงึใชส้ตูรของ Taro Yamane ในการคาํนวณหาขนาดตวัอย่าง 

ซงึเมอืแทนค่าสูตรทรีะดบัความเชอืมนั 95% สามารถคํานวณหาขนาดตวัอย่างได ้400 ตวัอย่าง ส่วน



การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ตามวจิารณญาณของ

ผูว้จิยัเอง (Judgment sampling) เลอืกใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการวจิยั โดยจะทาํการเกบ็รวม

รวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms)  

 ขอบเขตด้านเนือหา  

 ขอบเขตด้านเนือหา เป็นการศกึษาปัจจยัทมีอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการที

จอดรถวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยอาศัยแนวคิดเกียวกับปัจจยัด้านบุคคล หรือลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538, หน้า 41-42) แนวคดิพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของฟิล

ลปิ คอตเลอร ์(Philip Kotler, 2003) แนวคดิดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง 

หรือ 7P’s ของ Kotler and Keller (2016) และแนวคิดด้านกระบวนการตัดสินใจซือของผู้บริโภค 

P.Kotler and K.L.Keller (2012)  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรทใีชศ้กึษา 

ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพอืทราบปัจจยัทางดา้นบุคคลทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธร 

วรารามวรวหิาร 

2. เพอืทราบพฤตกิรรมโดยทวัไปของผูบ้รโิภคทเีลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวราราม 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชพี 
5. รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการที

จอดรถวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

1. การรบัรูถ้งึความตอ้งการ 

2. การคน้หาขอ้มลู 

3. การประเมนิทางเลอืก 

4. การตดัสนิใจ 

5. พฤตกิรรมภายหลงัใช้

บรกิาร 

 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 

1. ดา้นผลติภณัท ์
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นสง่เสรมิการตลาด  
5. ดา้นบุคคล  
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   



วรวหิาร 

3. เพอืทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทสี่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารท ี

จอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร 

4. ผลการวจิยันีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในเชงิพาณิชย ์สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้น 

การวางแผนการดําเนินธุรกิจทเีกียวข้องกบัทจีอดรถและเป็นข้อมูลในการตดัสนิใจลงทุนทางธุรกิจ

ต่อไป  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้จิยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั ปัจจยัและพฤติกรรมการเดนิทาง ความ

ตอ้งการและความพงึพอใจ จนถงึแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะในการบรหิารจดัการลานจอด ใน

สถานทีต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรอืหน่วยงานต่างๆ ซึงส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมอืง 

ดงัต่อไปนี 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior (Kotler, 1999) พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ได้รบัอิทธพิลจากปัจจยัต่างๆ ปัจจยัทางด้านวฒันธรรม ปัจจยัทางด้านสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และ  

ปัจจยัทางดา้นจติวทิยา 

ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซือ 

ทฤษฎี เกียวกับการตัดสินใจใช้บริการ (Decision Making in Services)  P.Kotler and 

K.L.Keller (2012) อ้างอิงใน กฤษดา หยกอุบล,2557 กระบวนการตดัสินใจซือสินค้าของผู้บรโิภค

สามารถพจิารณาตามขนัตอนต่างๆ ไดเ้ป็น 5 ขนัตอน โดยเรมิจากเหตุการณ์ก่อนทจีะมกีารซอืสินคา้ 

จนถงึเหตุการณ์ภายหลงัจากการซอื ประกอบไปดว้ย การรบัรูถ้งึความต้องการ การคน้หาขอ้มลู การ

ประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซอื และความรูส้กึภายหลงัการซอื 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

แนวคดิด้านส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler and Keller ( ) ธุรกิจทใีหบ้รกิาร เป็น

ธุรกิจทีแตกต่างจากสินค้าอุปโภคและบริโภคทัวไป จําเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) 7 อย่าง หรอื 7P’s ในการกําหนดกลยุทธก์ารตลาด ประกอบดว้ย 1.ดา้นผลติภณัฑ์

(Product)  2.ด้านราคา(Price) 3.ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย(Place) 4.ด้านส่งเสริมการตลาด

(Promotion) 5.ด้านบุคคล(People) หรอืพนักงาน(Employee) 6.ด้านการสรา้งและนําเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ(Physical Evidence and Presentation) และ 7.ดา้นกระบวนการ(Process) 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

วิธีการเกบ็ข้อมลู 

การวจิยันีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซงึทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่างด้วยแบบสอบถามผ่าน Google Forms แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนสอดคลอ้งกบัตวั

แปรตามกรอบแนวคดิในการวจิยั โดยแบบสอบถามทงัชุดได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องใน

เนือหาและความน่าเชือถือ จากผู้เชียวชาญ 3 ท่าน และหาค่าความเชือมนัด้วยสูตร Cronbach’s 



Alpha α อยู่ในระดบั 0.965 ก่อนทีจะนําไปทําการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างในเก็บรวบรวม

ข้อมูลประชาชนทวัไปหรือผู้ประกอบการร้านค้า ทเีคยใช้บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

ตําบลหน้าเมอืง อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ทงัเพศชายและเพศหญงิ ทมีอีายุ 20-50 ปี 

จาํนวน 400 คน  

 วิธีวิเคราะหข้์อมลู 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วยการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา ด้วยวธิกีารแจกแจงความถ ี

(Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลีย (Mean) และการหาค่าส่วนเบยีงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน ประกอบดว้ย การวเิคราะหข์อ้มูล

ด้วยวิธีการทางสถิติ Independent Samples T-Test และสถิติ One-Way Analysis of Variance (F-

Test) และสถติแิบบถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis)  

ทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 

 

สรปุผลการวิจยั 

ผลการศกึษาขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวราราม

วรวหิาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 212 คน คดิเป็น 53.00% มอีายุ

ในช่วง 31-40 ปี จํานวน 243 คน คดิเป็น 60.75% ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจํานวน 382 คน คดิ

เป็น 95.50% ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างเอกชน / พนักงานบริษัท จํานวน 286 คน คิดเป็น 

71.50% มรีายไดเ้ฉลยีตอ่เดอืน 10,001 - 30,000 บาท จาํนวน 272 คน คดิเป็น 68.00%  

ผลการศกึษาระดบัการตดัสนิใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ใหค้วามสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นผลติภณัฑ์ มี

คา่เฉลยีมากทสีุด ส่วนระดบัการตดัสนิใจต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวราม

วรวหิาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวรา

รามวรวหิาร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิาร 

ผลการศกึษาปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร  

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชพี และด้านรายได้เฉลยีต่อเดอืน ทแีตกต่างกัน

ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิารไม่แตกต่างกนั ยกเว้น 

ปัจจยัดา้นการศกึษาทแีตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดั ดา้นการประเมนิ

ทางเลอืกแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ  

ผลการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท ีดา้นการ

ประชาสมัพนัธ ์ดา้นกระบวนการบรหิารจดัการ ดา้นบคุลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพนัน พบว่า 

ปัจจยัทสี่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิรีะดบั 0.05 ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มากทสีุด รองลงมาคอืดา้นกระบวนการ

บรหิารจดัการ และดา้นสถานท ีตามลาํดบั 

โดยเขยีนความสมัพนัธใ์นรปูแบบของสมการไดด้งันี 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิไดด้งัต่อไปนี 

Y = 0.433+ 0.034(ดา้นผลติภณัฑ)์ - 0.004(ดา้นราคา) + 0.142(ดา้นสถานท)ี+ 0.084(ดา้นการ 

 ประชาสัมพนัธ์) - 0.044(ด้านบุคลากร) + 0.217(ด้านการบริหารจดัการ) + 0.442(ด้าน



ลกัษณะทางกายภาพ) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งัต่อไปนี 

𝑍  = 0.042(ด้านผลิตภัณฑ์) - 0.005(ด้านราคา) + 0.154(ด้านสถานที) + 0.092(ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์) - 0.056(ด้านบุคลากร) + 0.229(ด้านการบริหารจดัการ) + 0.445(ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ) 

* Y     คอื คา่ของตวัแปรเกณฑท์ไีดจ้ากการทํานาย 

* 𝑍   คอื ค่าคะแนนมาตรฐานของตวัแปรเกณฑ์ทไีดจ้ากการทาํนาย 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัการศกึษาปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลยี

ต่อเดือน ทีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร แต่

พบว่าระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวราราม

วรวหิาร อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตัฐิานทตีงัไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าระดบั

การศกึษาส่งผลต่อแนวความคดิ ทศันะคต ิค่านิยม รวมถงึการตดัสนิใจในเรอืงความปลอดภยัพนืฐาน

ในชวีติทแีตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริพิร วยัวุฒ ิ(2555) เรอืงอทิธพิลความเชอืในหลวง

พอโสธรทมีต่ีอวถิชีวีติของชาวพุทธ ทวีา่ ประชากรส่วนใหญ่ทเีขา้มากราบไหวส้กัการะองคห์ลวงพ่อโส

ธร ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายได้เฉลยีต่อเดอืน 10,001-

30,000 บาท แต่ขดัแยง้ในเรอืงของเพศ และอาชพี ทผีลการวจิยัของ ศริพิร วยัวุฒ ิ(2555) พบว่าส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิ และประกอบอาชพีคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  

 ทาํใหส้รปุไดว้่ากลุม่ผูบ้รโิภคทเีขา้มาใชบ้รกิารทจีอดรถของวดัโสธรวรารามวรวหิาร ส่วนใหญ่

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ เนืองจากเพศชายส่วนใหญ่เป็นผูข้บัรถ และเป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกทีจอด

รถ เมอืพจิารณาเรอืงอาชพี พบว่า ส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทั ซงึทาํใหท้ราบว่าสภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจุบนั อาจส่งผลต่อการเขา้มาขอพร หรอืกราบไหวอ้งค์หลวงพ่อโสธรเปลยีนไปจากเมอืก่อนจะ

เป็นอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั กลายเป็นเหล่าบรรดาพนักงานบรษิทั เข้ามาขอพร กราบไหว้องค์

หลวงพอ่โสธรมากขนึ จากภาวะบีบบงัคบัในการทํางาน การแข่งขนัในหน้าทกีารงาน หรอืแมก้ระทงั

ความมนัคงในหน้าทกีารงาน ในสถานการณ์โรคระบาดเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทมีกีารลด

พนกังาน ลดภาระคา่ใชจ้่ายบรษิทั หรอืแมก้ระทงัปิดกจิการ  

 จากผลการวจิยั การศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทสี่งผลการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ระดบัมากโดยมีค่าเฉลยี ( �̅� = 4.03, S.D = 0.40) เมอืพจิารณารายด้าน พบว่า ปัจจยัทสี่งผลต่อ

กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั 

0.05 ได้แก่ ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคอื ด้านกระบวนการบรหิารจดัการ และ ด้าน

สถานท ีตามลาํดบั 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัลกัษณะทางกายภาพ

ของลานจอด กล่าวคอื ลานจอดควรมป้ีายบอกชดัเจน มช่ีองลานจอดทสีามารถรองรบัการจอดของ

รถยนตไ์ดห้ลากหลายขนาด มรีะบบรกัษาความภยั อยู่ในทร่ีม และส่วนใหญ่จะเลอืกใช้บรกิารลานจอด



ทเีป็นพนืซีเมนต์ก่อนลานจอดทีเป็นพนืดนิ ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุดกมล คําหงษ์ (2561)  

ศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสรา้งลานจอดรถบรรทุกของ บรษิทั เอเอเอ ทรานสปอรต์ จาํกดั ที

จงัหวัดระยอง พบว่า พนืทีลานจอดทีเหมาะสม ต้องเป็นจังหวัดทีมีลูกค้าต้องการใช้บริการ มี

เทคโนโลยใีนการสร้างลานจอด คอืการเทปูนเสรมิเหลก็เส้น (Wire mesh) ทําให้พนืทลีานจอดรถมี

ความแขง็แรง ทนทาน เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ บวรภคั ชยัประเศยีร (2560) การประเมนิความพงึ

พอใจผูใ้ชอ้าคารจากการเปลยีนแปลงสํานกังาน กรณศีกึษา อาคารผูโ้ดยสารอากาศยานส่วนบุคคลท่า

อากาศยานดอนเมอืง พบว่าผู้ใช้อาคารมคีวามพงึพอใจกบั งานรกัษาความสะอาด งานรกัษาความ

ปลอดภยั งานตอ้นรบั งานประชาสมัพนัธข์า่วสาร  

ปัจจยัด้านกระบวนการบรหิารจดัการของวดั ผูบ้รโิภคตระหนักได้ว่าควรมกีารปรบัปรุงลาน

จอดรถเดมิใหด้ขีนึ มกีารจดัโซนรถแยกประเภทชดัเจน เช่น จกัรยานยนต ์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบสั 

ควรมบีรกิารรถเวยีน (Shuttle bus) สําหรบัลานจอดรถทไีกลจากวดั และมบีรกิารศูนย์อาหารและของ

ฝากตดิแอรไ์ว้บรกิาร ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรตุ สมัมา และศรีดล ศรธิร (2559) ศกึษาปัจจยัที

มผีลต่อระยะเวลาและพฤตกิรรมการจอดรถภายในห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ จงัหวดันครราชสีมา 

พบว่า ควรกําหนดพนืทจีอดสําหรบัรถแต่ละประเภท กําหนดเวลาจอดสูงสุด ติดตงัป้ายจราจรและ

เครอืงหมายบนพนื และมาตรการการตงัราคาทจีอดรถ มาตรการนีถูกนํามาใชเ้พอืลดความตอ้งการที

จะจอดรถทไีม่จําเป็น และให้ผูใ้ชร้ถเสียค่าใช้จ่ายทสีะทอ้นมูลค่าทแีทจ้รงิ และสอดคล้องกบังานวจิยั

ของนวรตัน์ อุดมเวทยนนัท ์(2558) การจดัการทจีอดรถยนตข์องโรงพยาบาล พบว่า ควรจดัการทจีอด

รถแยกเป็นกลุ่ม โดยแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ คอื กลุ่มบุคคลภายใน ซึงประกอบด้วย ผู้บรหิาร แพทย์ 

เจ้าหน้าทโีรงพยาบาลและรถยนต์ส่วนกลางของโรงพยาบาล และกลุ่มบุคคลภายนอก ประกอบด้วย 

ผูใ้ช้บรกิารทวัไป ผูใ้ชบ้รกิารพเิศษ ผูพ้กิารและผูใ้หบ้รกิาร  โดยมีการจดัสรรและใหค้วามสําคญักบั

ตําแหน่งทีจอดรถยนต์แต่ละประเภท เพอืให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมของผู้ใช้บริการ

ประเภทต่างๆ เช่น รถฉุกเฉินของโรงพยาบาล ควรอยู่ใกลตํ้าแหน่งใกล้ทางเข้าออกและหน้าแผนก

ฉุกเฉินมากทีสุด ตําแหน่งทีจอดรถแพทย์ ควรจดัให้อยู่ชนัล่างของอาคารจอดรถหรือใกล้อาคาร

รกัษาพยาบาลมากทสีุด เพอืให้เกิดความรวดเรว็ในการจอดรถและเข้าถงึสถานททีําการรกัษาผูป่้วย

เป็นตน้  

 ปัจจยัทางด้านสถานท ีแสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบั ปรมิาณของลาน

จอดทตีอ้งมีเพียงพอ การปรบัปรุงลานจอดรถเดมิให้ดีขนึ ลานจอดรถไม่แออดั ช่องจอดรถมีขนาด

เหมาะสม ปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวราราม

วรวหิาร สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรณัย์ วรรณพานิชย์ (2559) ศกึษาเกยีวกบั ความต้องการและ

การจดัการพนืทจีอดรถในโครงการอาคารพกัอาศยัรวมประเภทเช่าในเขตดนิแดง พบว่าทจีอดรถใน

โครงการไมเ่พยีงพอโดยเฉพาะช่วงวนัธรรมดา (จนัทร-์ศุกร)์ แกปั้ญหาเบอืงตน้ดว้ยการจอดรถซ้อนคนั

หรอืการจอดรถนอกโครงการ และควรมีมาตรการส่งเสรมิให้ภาคเอกชนนําทดีินเปล่ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์โดยการทําทจีอดรถให้มากขนึ อกีทงัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกวรรณ จนัทรพ์รหม 

(2560) ศกึษาการจดัการพนืทสีาธารณะในเขตเมือง กรณีศึกษาสุสานแต้จวิกรุงเทพมหานคร พบว่า

พนืทสี่วนบรกิารทจีอดรถมไีม่เพยีงพอต่อจํานวนผูใ้ชง้าน ควรจดัโซนทจีอดรถหรอืขยายเวลาเปิด-ปิด

ประตทูางเขา้ฝังสมาคมแต้จวิ เพอืใหร้ถยนตส์ามารถไปจอดบรเิวณลานจอดรถของทางสมาคมได ้ส่วน

บรเิวณสนามกีฬาและพนืทพีกัผ่อนหย่อนใจมกีารทบัซ้อนกนั และควรได้รบัการจดัระเบยีบและแบ่ง



พนืทขีองกจิกรรมใหช้ดัเจน 

 จากผลการวิจยัการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารทีจอดรถวดัโสธรวราราม

วรวหิาร พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัความพงึพอใจหลงัการใชบ้รกิารทจีอดของวดัเป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคอืการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร การเสาะแสวงหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก และ การรบัรู้

ปัญหา ตามลาํดบั แสดงให้เหน็ว่าความพงึพอใจหลงัการใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร มี

ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารทจีอดรถในครงัต่อไป โดยผูบ้รโิภคจะใหค้วามสําคญักบัการหาขอ้มูล

ทจีอดรถ และประเมนิทางเลอืก เพอืใหก้ารจอดรถสะดวกสบายและรวดเรว็ในครงัต่อไป 

  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Janak Parmar, Pritikana Das and Sanjaykumar M. Dave 

(2020) ทพีบว่าควรใหค้วามสนใจมากขนึกบัตวัชวีดัต่างๆ เช่น ความงา่ยของการเขา้ถงึ เวลาเดนิทาง 

ค่าจอดรถ คําแนะนําการจอดรถ และระบบการจดัการข้อมูล ฯลฯ พรอ้มทงัให้ข้อมูลเชิงพฤติกรรม  

นอกจากนนัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Shuangli Panab, Guijun Zhengc and Qun Chena (2020) 

ทพีบว่า การศกึษาพฤตกิรรมการไม่เดนิทางภายใตข้อ้กําหนดในการจอดรถ มผีลมาจาก การตระหนกั

รูถ้งึผลทตีามมา การแสดงความรบัผดิชอบ บรรทดัฐานส่วนบุคคล บรรทดัฐานทางสงัคม การรบัรู ้การ

ควบคุมพฤตกิรรม ทศันคตดิ้านพฤตกิรรม การรบัรูก้ลยุทธ ์การจดัหาทจีอดรถ แผนปฏบิตักิาร และ

แผนเผชญิปัญหาการศกึษาทไีดม้าทําให้ทราบว่าหากผูบ้รโิภคได้รบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารที

จอดรถของวดัโสธรวรารามวรวหิาร จะส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารในครงัต่อไป  

 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 7Ps กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารทีจอดรถวดัโสธรวรารามวรวิหาร พบว่า 

การศกึษาความแตกต่างของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ หรอืปัจจยัส่วนบุคคล ด้วยวธิ ีIndependent 

Sample Test และ One-Way ANOVA โดยพจิารณาทีระดบันัยสําคญั 0.05 ในส่วนของ เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวราราม

วรวหิารแตกต่างกนัหรอืไม่ ซงึจากงานวจิยัพบว่า เพศ อายุ อาชพีและรายได้เฉลยีต่อเดอืน ทแีตกต่าง

ไมม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิาร ในขณะท ีระดบัการศกึษา

ทแีตกต่างกนัมอีิทธพิลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารทจีอดรถวดัโสธรวรารามวรวหิารทแีตกต่างกนั 

กล่าวคอื ระดบัการศกึษาตํากว่าปรญิญาตรใีห้ความสําคญักบัการประเมินทางเลอืกมากกว่า ระดบั

ปรญิญาตร ีและสูงกว่าปรญิญาตร ีซึงเป็นผลเกยีวเนืองจากแนวความคดิ ทศันะคต ิค่านิยม รวมถงึ

การตดัสนิใจในเรอืงความปลอดภยัพนืฐานในชวีติทแีตกต่างกนั โดยกลุ่มผูบ้รโิภคทมีรีะดบัการศึกษา

ตํากว่าปรญิญาตร ีใหค้วามสําคญัในการเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถวดัทมีใีห้บรกิารฟร ีและมคีวามกงัวล

ใจในเรอืงความคุ้มค่าของการใช้บรกิารหากต้องใช้บรกิารทีจอดรถอืน มากกว่าผู้บรโิภคทีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตร ีและสูงกว่าปรญิญาตรี ซึงผู้บริโภคกลุ่มนีมีความพร้อมในด้านรายได้และมี

แนวคดิสนใจเรอืงความปลอดภยัพนืฐานในชวีติและทรพัยส์นิ รวมทงัค่านิยมในเรอืงความสะดวกสบาย 

จงึทําให้ผู้บริโภคกลุ่มนีไม่มีความกังวลและสามารถเลือกใช้บริการทีจอดรถอืนทตีอบสนองความ

ตอ้งการได ้

 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถ

วดัโสธรวรารามวรวหิาร พบว่า ปัจจยัทสี่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถ คอื ปัจจยัดา้น

สถานที พบว่าลานจอดรถยงัมีไม่เพยีงพอต่อความต้องการ ปัจจยัด้านกระบวนการบรหิารจดัการ

พบว่า หากมลีานจอดรถทมีรีะบบรกัษาความปลอดภยัทดี ีและอยู่ในอาคารหรอืทรี่ม มเีจา้หน้าทรีกัษา



ความปลอดภยั และทางวดัมีการประชาสมัพนัธ์ลานจอดรถให้ทราบชดัเจน แม้ลานจอดนันจะมี

ค่าบรกิารผูบ้รโิภคยนิดทีจีะจ่าย ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทําใหท้ราบว่านอกจากลานจอด

รถทมีรีะบบรกัษาความปลอดภยัดงักล่าวแลว้ ผูบ้รโิภคยงัต้องการความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใช้

สอย ซืออาหารและของฝาก ดงันันลานจอดทไีดร้บัความนิยมจะต้องอยู่ใกลบ้รเิวณรา้นคา้ แหล่งซือ

ของฝาก และควรมปีรบัปรุงลกัษณะทางกายภาพของโซนรา้นคา้ให้มคีวามเยน็สบาย เพอืกระตุ้นให้

ผูบ้รโิภคใชจ่้ายมากยงิขนึ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะปัจจยัทางดา้นบุคคล โดยเฉพาะระดบัการศกึษา นันแสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รโิภคทมีี

ระดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตร ีจะมแีนวโน้มในการเลอืกใชบ้รกิารทจีอดรถทมีรีะบบ

รกัษาความปลอดภัย และมีความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ มากกว่าผู้บริโภคทีมีระด ับ

การศึกษาตํากว่าปรญิญาตร ีซงึเป็นผลเกยีวเนืองจากแนวความคดิ ทศันะคต ิค่านิยม รวมถงึการ

ตดัสนิใจในเรอืงความปลอดภยัพนืฐานในชวีติทแีตกต่างกนั หากผูป้ระกอบการนําการวจิยันีไปปรบัใช้

ควรจะพิจารณาเรอืงคุณภาพของลานจอด รวมถึงระบบรกัษาความปลอดภัยต่างๆ ทังนีเพราะ 

ผูบ้รโิภคทมีรีะดบัการศกึษาสูง จะเลง็เหน็ความสาํคญัในเรอืงคณุภาพลานจอด และจะตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารลานจอดทมีคีณุภาพเป็นอนัดบัแรก  

 ขอ้เสนอแนะดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะดา้นผลติภณัฑ ์หรอืลานจอดทมีี

ใหบ้รกิาร นันแสดงว่าลานจดของวดัทมีใีหบ้รกิารในปัจจุบนั ยงัมจํีานวนไม่เพยีงพอต่อความต้องการ

ของผูบ้รโิภค รวมถงึดา้นลกัษณทางกายภาพ พบว่าลานจอดทมีใีหบ้รกิารเดมิควรไดร้บัการปรบัปรุง

ให้ดีขึน และควรมีการสร้างลานจอดทีมีระบบรกัษาความปลอดภัย และอยู่ในทรี่ม เพมิขึน หาก

ผูป้ระกอบการนําการวจิยันีไปปรบัใช้ควรพจิารณาเรอืงสถานทใีนการสรา้งลานจอดเพมิ ไม่ควรไกล

จากวดัมากนัก และควรมบีรกิารในเรอืงระบบรกัษาความปลอดภยั เช่น เจา้หน้าทรีกัษาความปลอดภยั 

ระบบไมก้นั ระบบลงเวลาเข้า –ออก และระบบแจ้งความจุของลานจอด เป็นตน้ ทงันีเพราะ ผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่จะพจิารณาเลอืกใช้บรกิารลานจอดรถทมีลีกัษณะทางกายภาพทดี ีปลอดภยั ก่อนเสมอ แม้

ลานจอดจะมคีา่บรกิาร ผูบ้รโิภคยนิดทีจีะจา่ยดว้ยราคาทเีหมาะสม 

 ข้อเสนอแนะดา้นกระบวนการตดัสนิใจ โดยเฉพาะด้านความพงึพอใจหลงัการใชบ้รกิาร นัน

แสดงใหเ้หน็วา่ หากผูบ้รโิภคไดร้บัการบรกิารเรอืงลานจอดทดี ีเช่น จาํนวนลานจอดทมีากเพยีงพอ ไม่

ตอ้งวนหาหลายรอบ ลานจอดทกุทมีลีกัษณะทดี ีสะอาด ปลอดภยัต่อรถยนตท์เีขา้จอด หรอืมเีจา้หน้าที

รกัษาความปลอดภยัดูแล จะได้รบัความพงึพอใจสูงสุด หากผู้ประกอบการนําการวิจยันีไปปรบัควร

พจิารณาเรอืงจํานวนลานจอด และการบรกิารเป็นสําคญั ทงันีเพราะหากผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึปลอดภยั

ต่อรถยนต ์จะทาํส่งผลใหผู้บ้รโิภคเลอืกทจีะเขา้มาใชบ้รกิารลานจอดรถในครงัต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 

 ควรศกึษาดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค 7C’s ดา้นคุณค่าที

ลกูคา้ควรไดร้บั (Customer Value) ดา้นตน้ทุน (Cost to Customer) ดา้นความสะดวก (Convenience) 

ด้านความสบาย (Comfort) ด้านการตดิต่อสอืสาร (Communication) ด้นการดูแลเอาใจใส่ (Caring) 

และดา้นความสําเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) เพอืสะทอ้นขอ้มลูดา้นผูบ้รโิภค ได้



เขา้ใจความตอ้งการหรอืความพงึพอใจทแีทจ้รงิมากยงิขนึ 

 ควรมกีารศกึษารปูแบบการใหบ้รกิารประเภทอนืของวดั เช่น การสรา้งศูนยอ์าหารและแหล่ง 

ชอ้ปปิงตดิแอร ์ในบรเิวณวดัหรอืใกลเ้คยีง เพอืศกึษาความตอ้งการ ความเป็นไปได ้ของกลุม่ผูบ้รโิภค

ทจีะเขา้ใชบ้รกิาร หรอืเขา้มาใชเ้วลาในการรบัประทานอาหาร หรอืหาซอืของฝาก เนืองจากบรรยากาศ

โดยรอบของวดัโสธรวรารามวรวหิารจะมอีากาศคอ่นขา้งรอ้นจดั และมพียีงโซนรบัประทานอาหารนอก

อาคาร ซงึยงัไม่มคีวามสะดวกสบายเท่าทคีวร ทาํใหผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่รบีรบัประทานและเดนิทางกลบั 

หากมกีารศกึษาในเรอืงศนูยอ์าหารตดิแอรเ์พมิ จะทาํให้ทราบพฤตกิรรมของผู้บรโิภคกบัการใชเ้วลาที

วดัมากขนึ เพอืประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ในการตดัสนิใจลงทุนสรา้งศูนยอ์าหารและแหลง่ชอ้ปปิงตดิ

แอรไ์ว้คอยให้บรกิาร ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประชาชนในบรเิวณใกล้เคยีง ถอืเป็นการสร้าง

แหล่งอาชีพ และรายได้ทีเพมิขนึ ให้กบัเหล่าผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณวดั อีกทงัยงัสามารถ

ยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารของวดัไดม้ากขนึ  

 ควรมกีารศกึษาระดบัการตดัสนิใจหรอืพฤตกิรรมของบรโิภคในรูปแบบการบรหิารจดัการใน

ลานจอดททีนัสมยักว่าปัจจุบนั เช่น การศกึษาเกียวกบัระบบรกัษาความปลอดภยัในการ เขา้-ออก 

ลานจอด หรอืการจดัการระบบบรหิารลานจอดอจัฉรยิะ สามารถแสดงจาํนวนความจุคงเหลอืของทีจอด

ในแต่ละชนั รวมทงัการศกึษาลานจอดแบบไฮโดรลคิ ทสีามารถแก้ปัญหาเรอืงพนืทจีอดขนาดเลก็ เป็น

การเพมิพนืทจีอดในแนวดงิ มรีะบบลฟิท์ยกรถยนต์ขนึสู่ลานจอด โดยไม่จาํเป็นตอ้งมคีนขบั เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะดงักล่าวเพอืศกึษาเปรยีบเทียบผลการการวจิยั และพฒันางานวจิยัในระดบัทสีูงขนึจน

สามารถนําไปใชง้านในอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลต่อไป 
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