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 การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสําคัญและความพึงพอใจ
ของผูเชาพื้นท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต  
โดยใช แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชาพื้นท่ี ซ่ึงไดแกเจาของหรือ
ผูบริหารรานคาท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจเชาพื้นท่ีท้ังหมดภายในศูนยการคาฯ จํานวน 470 ราย  
โดยขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ และ
คาเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประเภทธุรกิจคือ รานคาประเภท
เส้ือผาและเคร่ืองประดับแฟช่ันวัยรุน(โซนจังช่ันเอกซ)   ตําแหนงท่ีตั้งของรานคาเชาอยูช้ัน G   
ลักษณะกิจการของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ เจาของคนเดียว   ขนาดพื้นท่ีท่ีเชาคือ นอยกวา  
20  ตารางเมตร ระยะเวลาท่ีทําสัญญาเชาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ มากกวา 1 ป  – 3 ป 
ระยะเวลาท่ีเร่ิมทําธุรกิจกับศูนยการคาจนถึงปจจุบันคือ มากกวา 1 ป – 5 ป  ลักษณะการตัดสินใจ
เม่ือตองการทําสัญญาเชากับศูนยการคา คือ เลือกเอง ราคาคาเชาท่ีจายรายเดือนของผูตอบ
แบบสอบถามคือ 10,000 – 40,000  บาท  จํานวนรานคาภายในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม
แอรพอรต คือ มีรานคาเดียว จํานวนสาขาของรานคาของภายในศูนยการคาเซ็นทรัลฯ เชียงใหม 
และเซ็นทรัลฯ ทุกสาขาในเครือท้ังหมด คือ มีสาขาเดียว  

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุดตอปจจัยยอย ในแตละ 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  คือ ศูนยการคาฯ มีระบบรักษา 



 จ

ความปลอดภยัท่ีดี    ปจจัยดานราคา คือ การคิดราคาคาเชาคิดแบบเหมาจายตอหอง   ปจจัยดานการ
จัดจําหนาย คือ การเดินทางมาศูนยฯ เขา-ออก ไดสะดวกสบาย  ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด คือ 
มีการโฆษณาศูนยฯ ผานส่ือตาง ๆ ท่ีครอบคลุมและสม่ําเสมอ   ปจจัยดานบุคลากร คือ บุคลากรของ
ศูนยฯ มีความซื่อสัตย เช่ือถือได ปจจยัดานกระบวนการใหบริการ คือ มีบริการรับแจงซอมท่ีรวดเร็ว 
จากชางอาคารงานระบบ  และปจจยัดานลักษณะทางกายภาพ คือ ศูนยการคาฯ มีการปรับอุณหภูมิ 
ความเยน็ท่ีพอเหมาะ  

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดตอปจจัยยอยในแตละ 
ปจจัยของสวนประสมการตลาดบริการดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ ความเหมาะสมของเวลาปด 
ศูนยฯ  ปจจัยดานราคา คือ มีวิธีการชําระเงินหลายรูปแบบ ปจจัยดานการจัดจําหนาย คือ ศูนย
การคาฯ ตั้งอยูบนทําเลที่เหมาะตอผูเชาในการทําธุรกิจ   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการ
โฆษณาศูนยฯ ผานส่ือตาง ๆ ท่ีครอบคลุมและสมํ่าเสมอ   ปจจัยดานบุคลากร คือ บุคลากร
ใหบริการของศูนยฯ มีจํานวนเพียงพอ  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คือ มีการวางบิลใหผูเชา
ตามกําหนด ตัวเลขถูกตอง และชัดเจน  และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ คือ ศูนยการคาฯ มีการ
ปรับอุณหภูมิ ความเย็นท่ีพอเหมาะ 
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ABSTRACT 

 
  This independent study aimed at studying the importance and satisfaction of 
tenants towards service marketing mix factors of Central Plaza Chiang Mai Airport. In this study, 
questionnaires were used to collect data from 470 tenants: shop owners or administrators who 
had authority to make decision.  The data were analyzed by using descriptive statistics, consisting 
of frequency, percentage and mean. 
 The findings presented that most of business that those tenants had operated was in 
a category of clothing and accessories for teenagers (at Junction X  Zone). Their shops were 
located on G-floor with less than 20 square meters each and were categorized in the single-owner 
type of business.  The majority made the contract of rent for the period of more than 1 to 3 years; 
the total period that they had been running businesses with the department store was more than 1 
– 5 years. Power in making decision to sign in the contract with the department store belonged to 
the tenants themselves. Monthly cost of rent that they had to pay to the department store was 
10,000 – 40,000 baht.  They owned only one shop at the Central Plaza Chiang Mai Airport and it 
was the only one branch that they opened at all department stores under Central Plaza brand. 
 The results revealed that those tenants paid the highest importance to the sub-factor 
of each service marketing mix factor as follows. In product factor, the highest importance was 
given to good security system. In price factor, the highest importance was given to lump sum 
payment for area rental. In place factor, the highest importance was given to convenient 
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transportation to the department store, including convenient entrance and exit gates.  In 
promotion factor, the highest importance was given to regularity and coverage in releasing 
advertisements of the department store via media.  In people factor, the highest importance was 
given to honesty and reliability of staff of the department stores. In service process factor, the 
highest importance was given to readiness of technicians and prompt repairing services. In 
physical evidence factor, the highest importance was given to appropriate temperature adjustment 
inside the building. 
 The results also showed that those tenants had highest satisfaction to the sub-factor 
of each service marketing mix factor as follows. In product factor, the highest satisfaction was 
given to working hours of the department store. In price factor, the highest satisfaction was given 
to acceptance of various payment methods.  In place factor, the highest satisfaction was given to 
good location for business tenants.  In promotion factor, the highest satisfaction was given to 
regularity and coverage in releasing advertisements of the department store via media. In people 
factor, the highest satisfaction was given to sufficient number of staff to serve customers.  In 
service process factor, the highest satisfaction was given to punctuality in issuing bills with 
accurate and clear figures.  In physical evident factor, the highest satisfaction was given to 
appropriate temperature adjustment inside the building. 
 
 
 
 
 


