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 ฌ

สารบัญ (ตอ) 
                       หนา 

  สวนท่ี 2 ขอมูลระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจยั 
              สวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  
               เชียงใหมแอรพอรต  

23 

  สวนท่ี 3  ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย 
               สวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  
               เชียงใหมแอรพอรต  31 

  สวนท่ี 4 ขอมูลความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวน 
              ประสมการตลาดบริการของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
              แอรพอรต   จําแนกตามประเภทธุรกิจ  39 

  สวนท่ี  5 ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย 
                สวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  
                เชียงใหมแอรพอรต   จําแนกตามลักษณะของกิจการ 66 

    
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 81 
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 ญ

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประเภทธุรกิจ 17 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามตําแหนงท่ีตั้ง

ของรานคาเชา 
18 

3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะกิจการ 18 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามขนาดพ้ืนท่ี 19 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาที่ทํา

สัญญาเชา 
19 

6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาท่ี
ทานเร่ิมทําธุรกิจกับศูนยการคาจนถึงปจจุบัน 

20 

7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะการ
ตัดสินใจเม่ือตองการทําสัญญาเชากับศูนยการคา 

20 

8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามราคาคาเชาท่ี
จายรายเดือน 

21 

9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามจํานวนรานคา
ภายในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต 

21 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามจํานวนสาขา
ของรานคาของภายในศูนยการคาเซ็นทรัลฯ เชียงใหม และเซ็นทรัลฯ ทุกสาขา
ในเครือท้ังหมด 

22 

11 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 

23 

12 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีตอปจจัยดานราคา 

25 

13 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีตอปจจัยดานสถานท่ี 

26 

14 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

27 

   



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
15 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
29 

16 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

30 

17 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 

31 

18 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีตอปจจัยดานราคา 

33 

19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีตอปจจัยดานสถานท่ี 

34 

20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

35 

21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร 

36 

22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

37 

23 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

38 

24 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานผลิตภณัฑ จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

39 

25 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานราคา จําแนกตามประเภทธุรกจิ 

45 

26 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานสถานท่ีจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

48 

27 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

52 

 



 ฏ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
28 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ตอดานบุคลากร จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
55 

29 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานกระบวนการ จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

58 

30 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

61 

31 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานผลิตภณัฑ จําแนกตามลักษณะกิจการ 

66 

32 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานราคา จําแนกตามลักษณะกิจการ 

69 

33 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานสถานท่ี จําแนกตามลักษณะกิจการ 

71 

34 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามลักษณะกิจการ 

73 

35 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานบุคลากร จําแนกตามลักษณะกิจการ 

75 

36 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานกระบวนการ จําแนกตามลักษณะกิจการ 

77 

37 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอดานลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามลักษณะกิจการ 

79 

38 แสดงปจจยัยอยของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด
ในแตละดานโดยสรุป 

85 

39 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ ของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา 
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต   
 

87 

 



 ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
40 แสดงปจจยั 10 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจตํ่าสุด 96 

 


