
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของผูเชาพื้นท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของ

ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหมแอรพอรต  มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี ้
  
 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
 ศึกษาความพึงพอใจและระดับการใหความสําคัญของผูเชาพื้นท่ี ตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต โดยศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product)  ดานราคา (Price) ดานการ
จัดจําหนาย (Place or Distribution)  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล หรือ 
พนักงาน (People or Employees) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) และดานกระบวนการ (Process) โดยเก็บขอมูลจากประชากรท้ังหมด 
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ  ผูเชาพื้นท่ี ซ่ึงไดแกเจาของหรือผูบริหารรานคาท่ีมี
อํานาจในการตัดสินใจเชาพื้นท่ีท้ังหมดภายในศูนยการคาฯ จํานวน 470 ราย แยกประเภทของ
รานคาตามธุรกิจของผูเชา เปน 10 กลุม ไดแก รานคาประเภทเส้ือผาแบรนดเนมดัง เส้ือผาแฟช่ัน
วัยรุนโซนจังช่ันเอกซ รานอาหาร รานเบเกอร่ีและกาแฟ รานคาประเภทไอทีและโทรศัพทมือถือ 
รานเพชรทองและอัญมณี รานคาประเภทธนาคารและสถาบันการเงิน รานคาประเภทสถานบริการ
เสริมความงามและนวดแผนโบราณ รานคาประเภทสถานบันเทิง เกมส คาราโอเกะ ซีดีเพลง และ
รานหนังสือ รานคาประเภทรถเข็นและรานคาบริเวณริมระเบียง และรานคาประเภทสินคาพื้นเมือง 
(บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 2552: แฟมขอมูลคอมพิวเตอรจาก http:/www.cpin.in.net) 
โดยเก็บขอมูลจากประชากรท้ังหมด 
 
วิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมผูเชาพื้นท่ีท่ีมา
ใชบริการเชาพื้นท่ีศูนยการคาฯ  จํานวน 470 ราย 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเพ่ือเกบ็รวบรวมขอมูล  โดยเปนแบบสอบถาม

แบงเปน 3 สวน ดังนี ้
 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  ประเภทกิจการ  พื้นท่ี   

ลักษณะกิจการ  ขนาดพื้นท่ี  ระยะเวลาท่ีทําสัญญา  ราคาคาเชา 
 สวนท่ี 2   ขอมูลระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ี 

มีตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคาฯ  ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ราคา  สถานท่ี  
การสงเสริมการตลาด  บุคลากร  กระบวนการบริการ  และลักษณะทางกายภาพ  
 สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจากกลุมประชากรโดยใชสถิติเชิง 
พรรณนา (Descriptive Statistics)  ซ่ึงประกอบดวย  ความถ่ี (Frequency)  รอยละ (Percentage)  และ
คาเฉล่ีย (Mean) ในการวัดระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต  โดยใชมาตรวัด 
Rating Scale 5 ระดับ คือ ระดับท่ี 5 มากท่ีสุด ระดับท่ี 4 มาก  ระดับที่ 3 ปานกลาง  ระดับท่ี 2 นอย  
และระดับท่ี 1 นอยท่ีสุด  โดยมีการแปลคาตามชวงคะแนนดังนี ้
 
    ระดับคะแนน  ระดับความพึงพอใจ   

5   มากท่ีสุด     
4  มาก    

       3  ปานกลาง   
      2  นอย    
      1  นอยท่ีสุด   
 

การกําหนดชวงของคาเฉล่ียเพ่ือแปลผลซ่ึงแบงเปน 5 ระดับจากชวงคาเฉล่ีย ดังนี้    
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  คาเฉล่ีย  แปลผล 
 4.50  -  5.00  พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 3.50  -  4.49  พึงพอใจในระดับมาก 
 2.50  -  3.49  พึงพอใจในระดับปานกลาง 
 1.50  -  2.49  พึงพอใจในระดับนอย 
 1.00  -  1.49  พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 

ท้ังนี้การวัดระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ในสวนประสมการตลาดโดยใช    
มาตรวัด Rating Scale แบงการประเมินคาเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ท่ีสุด โดยแตละระดับมีการกําหนดคะแนน และการแปลผลจากคาเฉล่ียดังนี้ 

 

        ระดับคะแนน  ระดับความสําคัญ   
          5    มากท่ีสุด   
          4   มาก   
          3   ปานกลาง   
        2   นอย    
          1   นอยท่ีสุด 
 การกําหนดชวงของคาเฉล่ียเพ่ือแปลผลซ่ึงแบงเปน 5 ระดับจากชวงคาเฉล่ีย ดังนี้                          
 คาเฉล่ีย                        แปลผล 
 4.50  -  5.00   มีความสําคัญมากท่ีสุด 
 3.50  -  4.49   มีความสําคัญมาก 
 2.50  -  3.49   มีความสําคัญปานกลาง 
 1.50  -  2.49   มีความสําคัญนอย 
 1.00  -  1.49   มีความสําคัญนอยท่ีสุด 
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สําหรับการวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ (Importance-
Performance Analysis: IPA) สามารถวิเคราะหไดดังตอไปนี้ 

 

Quadrants ความหมาย 
คาเฉล่ียระดับ 
ความสําคัญ 

คาเฉล่ียระดับ 
ความพึงพอใจ 

A 
คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญตอลูกคาและ
ไมไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ 

3.00 - 5.00 1.00 - 3.00 

B 
ผูใหบริการสามารถตอบสนองไดเปน
อ ย า ง ดี ใ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ลู ก ค า ใ ห
ความสําคัญมาก 

3.00 - 5.00 3.00 - 5.00 

C 

ผลิตภัณฑมีคุณภาพต่ําหรือมีการบริการต่ํา
ในคุณลักษณะท่ีไมสําคัญตอลูกคา ผู
ใหบริการสามารถเ ล่ือนการปรับปรุง
ออกไปกอน 

1.00 - 3.00 1.00 - 3.00 

D 
ผูใหบริการใหความสําคัญมากเกินความ
จําเปนในคุณลักษณะท่ีมีความสําคัญนอย
ตอการตัดสินใจของลูกคา 

1.00 - 3.00 3.00 - 5.00 

 
ในกรณีท่ีขอมูลไมกระจายตัวตั้งแตระดับท่ี1.00 - 5.00 อาจสงผลคาท่ีสํารวจไดสวนใหญ

รวมตัวอยูใน Quadrant เดียวกัน จึงควรคัดแยกคุณลักษณะใหเกิดความแตกตางเพื่อสามารถ
วิเคราะหขอมูลและนําไปใชประโยชนได โดยการแบงคุณลักษณะQuadrant จํานวน 4 กลุมของ
ขอมูลที่อยูในชวงคาเฉล่ีย 3.00 - 5.00 แทน 

 
สถานท่ีท่ีใชในการทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 สถานท่ีท่ีใชในการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และเก็บรวบรวม
ขอมูล ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต จังหวัดเชียงใหม 
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังนีต้ั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 


