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หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันธุรกิจศูนยการคาในจังหวัดเชียงใหม มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ธุรกิจคาปลีก
สมัยใหมมีการปรับกลยุทธการแขงขันในลักษณะใกลเคียงกับศูนยการคามากข้ึน ตัวอยางเชน ธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญ เทสโกโลตัส บ๊ิกซี ตางก็จัดใหมีพื้นท่ีเชาในลักษณะเชนเดียวกันศูนยการคา       
ผูลงทุนจากตางประเทศเองก็สนใจเขามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม เชนศูนยการคา Promenada จาก
ประเทศเนเธอรแลนด ไดทําการเตรียมเปดศูนยการคาแหงแรกในประเทศไทย บริเวณส่ีแยกดอนจั่น 
ขางบ๊ิกซี  ศูนยคาปลีกขนาดใหญจากประเทศจีนเตรียมเปดตัวโครงการ WIYU บริเวณริมถนน
ซุปเปอรไฮเวยขางหางคารฟูร  กลุมธุรกิจในประเทศในเครือของเบียรชางเองก็เตรียมเปดตัว
ศูนยการคาในจังหวัดเชียงใหมเชนเดียวกัน กลุมเซ็นทรัลเองก็เตรียมเปดศูนยการคาเซ็นทรัลเฟส
ติวัล เพื่อรับมือกับการแขงขันในอนาคตดวยเชนกัน ทําใหแนวโนมธุรกิจประเภทศูนยการคาใน
จังหวัดเชียงใหมอีก 2-3 ปขางหนา จะมีการแขงขันรุนแรงมากข้ึน(อางอิงจากบทสัมภาษณคุณณรงค  
คองประเสริฐ  ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม, 11 กุมภาพันธ 2554) 
 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต  เปนศูนยการคาท่ีใหญท่ีสุดใน
ภาคเหนือ  ตั้งอยูบริเวณใกลกับสนามบินจังหวัดเชียงใหม และมหาวิทยาลัยฟารอิสเทิรน  มีพื้นท่ีใช
สอยกวา 260,000 ตารางเมตรบนเน้ือท่ีกวา 45 ไร   ประกอบดวยพื้นท่ีใหเชา 88,168 ตารางเมตร  
พื้นท่ีสวนกลาง 37,172 ตารางเมตร  และพ้ืนท่ีจอดรถ 117,070 ตารางเมตร  ศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซามีบริการครบครันหลากหลายดวยรานคาประเภทตางๆ ท่ีเปดใหบริการกวา 565 รานคาและมี
การจัดกิจกรรมทางการตลาดตางๆ ท่ีนาสนใจอยางตอเนื่อง  ทําใหในแตละวันมีผูใหความสนใจเขา
มาใชบริการกวา 40,000 คน มีปริมาณรถยนตเขามาใชบริการกวา 10,000 คันตอวัน และ
รถจักรยานยนตกวา 5,000 คันตอวัน (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา, 2550:วารสารประจําเดือน) 
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม จํากัด ไดทําการเปดใหบริการศูนยการคาฯ ตั้งแตป 
2539 ดวยการซ้ือกิจการตอจากหางสรรพสินคาตันตราภัณฑ  ในชวงแรกการใหบริการยังมีรานคาผู
เชาจํานวนนอยรายเนื่องจากพื้นท่ีใชสอยยังมีไมมาก  แตตอมาทางบริษัทไดทําการเพิ่มทุนและขยาย
พื้นท่ีศูนยการคาจนสามารถเพิ่มพื้นท่ีใชสอยและเพิ่มจํานวนรานคาอีกกวาเทาตัว  ประกอบดวย
หางสรรพสินคาโรบินสัน(Robinson Department Store) ท่ีมียอดขายเปนอันดับ 1 ของประเทศ  โรง
ภาพยนตรเมเจอร (Major Cineplex) สถานท่ีออกกําลังกายแคลิฟอรเนีย (California Fitness Center)  
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พื้นท่ีจําหนายสินคาพื้นเมือง  ศูนยอาหาร  อาคารจัดกิจกรรมเอนกประสงค (Multi Purpose Hall)  
และลานกิจกรรมกลางแจงบนพื้นท่ีกวา 20,000 ตารางเมตร  ทําใหศูนยการคาฯไดรับความสนใจ
จากนักธุรกิจท่ีสนใจเขามาเชาพื้นท่ีศูนยการคาฯ  เพื่อจําหนายสินคาตางๆที่หลากหลาย  
ประกอบดวยรานคาประเภท Brand name รานคาประเภท Local ไดแก รานคาประเภทขายอาหาร 
เส้ือผายี่หอดัง (Brand name)  สินคาดานเทคโนโลยีไอที และโทรศัพทมือถือ (IT & Mobile Shops) 
สินคาแฟช่ันวัยรุน รานจําหนายเครื่องประดับ  สถานบริการเสริมความงาม สถานบันเทิงคาราโอ
เกะและนวดแผนโบราณ  นอกจากนี้ยังมีเคาทเตอรบริการสายการบินนกแอร บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย และธนาคารพาณิชย รวมท้ังสถาบันการเงินตางๆ  ท่ีเขามาเชาพื้นท่ีเปดใหบริการภายใน
ศูนยการคาฯ ซ่ึงตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางครบครัน ทําใหผูบริโภคท่ีมีภูมิลําเนาใน
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง  รวมท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและตางประเทศ  เขามาใช
บริการอยางตอเนื่อง  สงผลใหผูประกอบการเชาพื้นท่ีศูนยการคาฯใหความสนใจเขารวมธุรกิจเชา
พื้นท่ีกับศูนยการคาฯ เปนจํานวนมาก (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา, 2552:วารสารประจําเดือน , บจก.
เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม, 2553:TQA Application Report) 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต ถึงแมวาปจจุบันจะเปนผูนําตลาดใน
เชียงใหม แตในอนาคตอาจจะไดรับผลกระทบจากคูแขงขันรายใหม จึงตองมีการปรับตัวเพื่อใชกล
ยุทธการตลาดมาแขงขัน เพื่อรักษาลูกคาท้ังในสวนผูเชาพื้นท่ี และลูกคาท่ีเขามาจับจายใชสอย
ภายในศูนยการคา ดังนั้น ศูนยการคาจึงตองมีการศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผู
เชาพื้นท่ี เพื่อนํามาวิเคราะหและใชประโยชนในการสรางกลยุทธทางการตลาด เพื่อสรางความ
ยั่งยืนในการทําธุรกิจทามกลางภาวะการแขงขันของธุรกิจที่มากข้ึนในอนาคต  (บมจ.เซ็นทรัล
พัฒนา, 2554:วารสารประจําเดือน) 
 แมจะมีผูสนใจเขามาเชาพื้นท่ีศูนยการคาฯอยางตอเนื่องก็ตาม  แตอัตราการหมุนเวียน
ของผูเชาก็มีอยางตอเนื่องเชนกัน  เม่ือดูจากสถิติการยายออกหรือเขาใหมของรานคาตางๆในป 2551 
ซ่ึงมีจํานวนเฉล่ีย10% และในป 2552 ซ่ึงมีจํานวนเฉล่ีย 13% รวมท้ังจากการรวบรวมขอคิดเห็นและ
ขอรองเรียนตางๆจากกลองรับความคิดเห็น (I-Box) ท่ีรวบรวมต้ังแตป 2548  พบวารานคาผูเชามีขอ
รองเรียนดานตาง ๆ เชนการใหบริการของพนักงานศูนยการคา ความไมสะดวกของพ้ืนท่ีจอดรถ
เปนตน ซ่ึงทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงการใหบริการท่ีมุงเนนลูกคา  
รานคาผูเชา  และมีความพยายามแกไขปญหาเพ่ือเพิ่มพึงพอใจของลูกคาใหมากข้ึน  เพื่อให
สอดคลองกับพันธะกิจของบริษัทฯท่ีวา “บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน)  มุงสรางการเติบโต
ทางธุรกิจอยางยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดตอผูถือหุน คูคา พนักงาน ลูกคา และสังคม”  (บมจ.
เซ็นทรัลพัฒนา, 2553:วารสารประจําเดือน) 
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 จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูศึกษา จึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของรานคาผูเชาท่ี
มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต  เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงการใหบริการเชาพื้นท่ีแกผูเชาตางๆ ใหเกิดความพึงพอใจและรวมธุรกิจกับ
ศูนยการคาฯในระยะยาว และเกิดความยั่งยืนในการทําธุรกิจ  อีกท้ังจะนําผลท่ีไดจากการศึกษา
เสนอตอผูบริหารของศูนยการคาฯ และเจาหนาท่ีในแผนกท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือนําไปปรับใชในแผนกล
ยุทธดานการตลาด  การบริหารจัดการและการบริการแกรานคาผูเชาโดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ 
สรางความพึงพอใจใหกับรานคาผูเชา, ลดอัตราการยายออกของรานคาผูเชา สรางรายไดจากการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับภาวะการแขงขันของธุรกิจในภาพรวม 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูเชาพื้นท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของ
ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต   

2.  เพื่อศึกษาถึงระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีตอผูเชา
ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของผูเชาพืน้ท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของ
ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต   

2. สามารถนําปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญตอผูเชาของ
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต เพื่อไปประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธ เพื่อเพ่ิม
ความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูเชาพื้นท่ีภายในศูนยการคา 
 
นิยามศัพท 

        ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกของผูเชาพื้นท่ีท่ีมีตอศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหมแอรพอรต จังหวดัเชียงใหม เม่ือไดรับการตอบสนองตอความตองการดานตางๆ  โดยวัด
คาความพึงพอใจเปน 5 ระดบัจากพึงพอใจมากท่ีสุด  ไปถึงพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 ผูเชาพืน้ท่ี  หมายถึง  กลุมลูกคา อาจเปนเจาของหรือผูบริหารรานคาท่ีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ ในการเชาพื้นท่ีศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  เชียงใหมแอรพอรต  จังหวดัเชียงใหม เพื่อ
ดําเนินธุรกจิ 
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 รานคา  หมายถึง  พื้นท่ีเชาสําหรับประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆภายในศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต  เชนธุรกิจขายสินคาอุปโภคบริโภค  ธุรกิจใหบริการ สถาบัน
การเงิน สถานบันเทิง เปนตน ท้ังในสวนพ้ืนท่ีเชาท่ีเปนหองมิดชิด และพ้ืนท่ีเชาบริเวณพ้ืนท่ี
สวนกลาง 
 


