
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

 
การศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของผูเชาพื้นท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของ 

ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสําคัญและ
ความพึงพอใจของผูเชาพื้นท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหมแอรพอรต  โดยใช แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชาพื้นท่ี ซ่ึง
ไดแกเจาของหรือผูบริหารรานคาท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจเชาพื้นท่ีท้ังหมดภายในศูนยการคาฯ 
จํานวน 470 ราย  โดยขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติท่ีใชไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย  สามารถ  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และ
ขอเสนอแนะไดดังนี้  
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประเภทธุรกิจคือ รานคาประเภท

เส้ือผาและเครื่องประดับแฟช่ันวัยรุน (โซนจังช่ันเอกซ) รอยละ 23.6  ตําแหนงท่ีตั้งของรานคาเชา
อยูช้ัน G รอยละ 34.5  ลักษณะกิจการของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ เจาของคนเดียว รอยละ 
47.5  ขนาดพื้นท่ีท่ีเชาคือ นอยกวา  20  ตารางเมตร รอยละ 35.3  ระยะเวลาท่ีทําสัญญาเชาของ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ มากกวา 1 ป  – 3 ป รอยละ 31.5  ระยะเวลาท่ีเร่ิมทําธุรกิจกับ
ศูนยการคาจนถึงปจจุบันคือ มากกวา 1 ป – 5 ป รอยละ 40.6  ลักษณะการตัดสินใจเม่ือตองการทํา
สัญญาเชากับศูนยการคา คือ เลือกเอง รอยละ 48.5  ราคาคาเชาท่ีจายรายเดือนของผูตอบ
แบบสอบถามคือ 10,000 – 40,000  บาท รอยละ 40.9  จํานวนรานคาภายในศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหมแอรพอรต คือ มีรานคาเดียว รอยละ 81.0  จํานวนสาขาของรานคาของภายใน
ศูนยการคาเซ็นทรัลฯ เชียงใหม และเซ็นทรัลฯ ทุกสาขาในเครือท้ังหมด คือ มีสาขาเดียว รอยละ 
55.5  
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สวนท่ี 2 ขอมูลระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ระดับความสําคัญ 

 

 ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานผลิตภณัฑเกือบ
ท้ังหมดอยูในระดับมาก โดยพบวาปจจยัยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
สูงสุด คือศูนยการคาฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี   รองลงมาศูนยการคาฯ มีหองน้ําใหบริการ
อยางเพียงพอ   และศูนยการคาฯ  มีช่ือเสียง เปนท่ีรูจัก 

 ระดับความพงึพอใจ 
ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอปจจยัยอยดานผลิตภัณฑท้ังหมด 

อยูในระดับมาก โดยพบวาปจจัยยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด คือ
ความเหมาะสมของเวลาปด ศูนยฯ รองลงมาคือ ศูนยการคาฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี และ
ศูนยการคาฯ มีหองน้ําใหบริการอยางเพยีงพอ 
 

 ปจจัยดานราคา 
ระดับความสําคัญ 

  ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาท้ังหมดในระดับ 
มาก โดยพบวา ปจจัยยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด คือการคิดราคาคา
เชาคิดแบบเหมาจายตอหอง รองลงมา อัตราเงินประกนัการเชาลวงหนา และการคิดราคาคาเชาคิด
แบบตอตารางเมตร 
 ระดับความพงึพอใจ 

ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาเกือบท้ังหมดใน 
ระดับปานกลาง  ยกเวนปจจยัยอยในเร่ือง การคิดราคาคาเชาคิดแบบตอตารางเมตร มีคาเฉล่ียระดับ 
ความพึงพอใจในระดับมาก  โดยพบวา ปจจัยยอย 3 อันดบัแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
สูงสุด คือมีวิธีการชําระเงินหลายรูปแบบ รองลงมาคือ อัตราเงินประกนัการเชาลวงหนา และอัตราคา 
เชาเม่ือเทียบกบัรายไดของกจิการ มีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับศูนยการคาอ่ืน 
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 ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
ระดับความสําคัญ 

  ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการจดัจําหนาย 
สวนใหญในระดับมาก ยกเวนปจจยัยอยในเร่ือง การจราจรไมติดขัด  มีคาเฉล่ียระดับความสําคัญใน 
ระดับมากท่ีสุด โดยพบวา ปจจัยยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด คือการ 
เดินทางมาศูนยฯ เขา-ออก ไดสะดวกสบาย รองลงมาศูนยการคาฯ ตั้งอยูในแหลงชุมชน และมีระบบ 
ขนสงมวลชนภายนอก โดยรอบศูนยฯ ท่ีหลากหลาย 
 ระดับความพงึพอใจ 
  ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพงึพอใจปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย 
ท้ังหมดในระดับมาก  โดยพบวา ปจจยัยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด 
คือศูนยการคาฯ ตั้งอยูบนทําเลท่ีเหมาะตอผูเชาในการทําธุรกิจ  รองลงมาคือ การจราจรไมติดขัด และ  
การเดินทางมาศูนยฯ เขา-ออก ไดสะดวกสบาย 
 
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ระดับความสําคัญ 
  ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
ท้ังหมดในระดับมาก โดยพบวา ปจจยัยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุด  
คือมีการโฆษณาศูนยฯ ผานส่ือตาง ๆ ท่ีครอบคลุมและสม่ําเสมอ รองลงมาคือ มีการใหสวนลดผูเชา 
พื้นที่เม่ือประสบปญหาทางดานธุรกิจ และมีการจดัเหตุการณพิเศษ (Event) ตาง ๆ ท่ีดึงดูดลูกคา 
  ระดับความพงึพอใจ 
  ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพงึพอใจปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
เกือบท้ังหมดในระดับมาก  ยกเวนปจจัยยอยในเร่ือง มีการใหสวนลดผูเชาพื้นท่ีเม่ือประสบปญหา 
ทางดานธุรกิจ มีคาเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในระดับปานกลาง  โดยพบวา ปจจยัยอย 3 อันดับแรกท่ี 
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการโฆษณาศูนยฯ ผานส่ือตาง ๆ ท่ีครอบคลุมและ 
สมํ่าเสมอ รองลงมาคือ มีการจัดเหตุการณพเิศษ (Event) ตาง ๆ ท่ีดึงดูดลูกคา และมีการติดปาย 
โฆษณาศูนยฯ ครอบคลุมตามการจัดจําหนายตางๆ ภายนอกศูนยอยางสมํ่าเสมอ  
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ปจจัยดานบุคลากร 
ระดับความสําคัญ 

  ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานบุคลากรท้ังหมดใน 
ระดับมาก โดยพบวา ปจจยัยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุดคือบุคลากร 
ของศูนยฯ มีความซ่ือสัตย เช่ือถือได รองลงมาคือ บุคลากรของศูนยฯ  มีมนุษยสัมพันธ และอัธยาศัย 
ดี และบุคลากรของศูนยฯ มีการใหบริการอยางเทาเทียม และบุคลากรของศูนยฯ ตอบสนองตอการ 
แกไขปญหาไดรวดเร็ว เทากัน 
  ระดับความพึงพอใจ 

ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานบุคลากรท้ังหมดใน 
ระดับมาก โดยพบวา ปจจัยยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือบุคลากร 
ใหบริการของศูนยฯ มีจํานวนเพียงพอ รองลงมาคือ บุคลากรของศูนยฯ มีความซ่ือสัตย เช่ือถือได  
และบุคลากรของศูนยฯ ตอบสนองตอการแกไขปญหาไดรวดเร็ว 
 
  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
  ระดับความสําคัญ 

ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานกระบวนการ 
ใหบริการท้ังหมดในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญสูงสุดคือมีบริการรับแจงซอมท่ีรวดเร็ว จากชางอาคารงานระบบ รองลงมาคือ มีการ
ใหบริการ ณ จุดรับสงสินคา ท่ีสะดวกรวดเร็ว และมีระบบรับแจงปญหาท่ีรวดเร็ว จากงานรักษา
ความปลอดภัยของศูนยการคาฯ 
  ระดับความพงึพอใจ 

ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานกระบวนการ 
ใหบริการทั้งหมดในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจสูงสุดคือ มีการวางบิลใหผูเชาตามกําหนด ตัวเลขถูกตอง และชัดเจน รองลงมาคือ มีบริการรับ
แจงซอมท่ีรวดเร็ว จากชางอาคารงานระบบ และมีการรับชําระเงินและออกใบเสร็จถูกตองและ
รวดเร็ว และมีการใหบริการ ณ จุดรับสงสินคา ที่สะดวกรวดเร็ว เทากัน 
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 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 ระดับความสําคัญ 

ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญตอปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ 
ใหบริการท้ังหมดในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยยอย 3 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญสูงสุดคือศูนยการคาฯ มีการปรับอุณหภูมิ ความเย็นท่ีพอเหมาะ รองลงมาคือ ความ
เพียงพอของแสงสวางภายในศูนย และบริเวณทางเดิน และศูนยการคาฯ มีการตกแตงภายนอกที่
สวยงามรมร่ืน 
 ระดับความพึงพอใจ 
  ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ 
เกือบท้ังหมดในระดับมาก  ยกเวนปจจยัยอยในเร่ือง ศูนยการคาฯ มีเสนทางและจุดรับสงสินคาท่ี 
สะดวกมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง  โดยพบวา ปจจัยยอย 3 อันดบัแรกท่ีผูตอบ 
แบบ สอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด คือศูนยการคาฯ มีการปรับอุณหภูมิ ความเยน็ท่ีพอเหมาะ  
รองลงมาคือ มีรานคาแบรนดเนม  ท่ีทันสมัย และมีช่ือเสียง และความเพียงพอของแสงสวางภายใน 
ศูนย และบริเวณทางเดนิ เทากัน และปายบอกทางภายในศูนยการคา มีความชัดเจน 
 
ตารางท่ี 38 แสดงปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในแตละ
ดานโดยสรุป 
ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสงูสุด 

ดานผลิตภัณฑ  ความเหมาะสมของเวลาปด ศูนยฯ
ดานราคา  การคิดราคาคาเชาคิดแบบตอตารางเมตร 
ดานการจดัจําหนาย  ศูนยการคาฯ ตั้งอยูบนทําเลท่ีเหมาะตอผูเชาในการทําธุรกิจ 
ดานการสงเสริมการตลาด  มีการจัดเหตุการณพิเศษ (Event)ตาง ๆ ท่ีดงึดูดลูกคา 
ดานบุคลากร  บุคลากรใหบริการของศูนยฯ มีจํานวนเพียงพอ 
ดานกระบวนการใหบริการ  มีการวางบิลใหผูเชาตามกําหนด ตวัเลขถูกตอง และชัดเจน
ดานลักษณะทางกายภาพ  ศูนยการคาฯ มีการปรับอุณหภูมิ ความเยน็ท่ีพอเหมาะ 

 

จากตารางท่ี 38  เปนการแสดงปจจัยยอยในแตละดานของสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือความเหมาะสมของเวลาปด ศูนยฯ    ปจจัยดานราคา พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือการคิดราคาคาเชาคิดแบบตอตารางเมตร   ปจจัยดานการจัดจําหนาย  พบวาปจจัยยอยท่ีมี
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คาเฉล่ียสูงสุด คือศูนยการคาฯ ตั้งอยูบนทําเลท่ีเหมาะตอผูเชาในการทําธุรกิจ   ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจัดเหตุการณพิเศษ (Event)ตาง ๆ ที่
ดึงดูดลูกคา   ปจจัยดานบุคลากร พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ บุคลากรใหบริการของศูนยฯ 
มีจํานวนเพียงพอ  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีการวาง
บิลใหผูเชาตามกําหนด ตัวเลขถูกตอง และชัดเจน และ ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ พบวา
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ศูนยการคาฯ มีการปรับอุณหภูมิ ความเย็นท่ีพอเหมาะ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูเชาพื้นท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของ 
ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต  โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา 
(Customer Satisfaction) ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7P’s 
ซ่ึงประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ  และแนวคิดการวิเคราะหความ
พึงพอใจดวยเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถทําไดโดยการนําคา
ระดับความสําคัญและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกันในแตละคุณสมบัติท่ีตกอยูใน Quadrants 
ใดๆจะสามารถอธิบายความหมายได 4 ลักษณะดังตอไปนี้ 
 Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญตอลูกคาและไมไดรับ
การตอบสนองอยางเพยีงพอ (คะแนนความสําคัญสูง แตคะแนนความพึงพอใจตํ่า) 
 Quadrants B (Keep Up The Good Work) คือ คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญตอลูกคาและ
ไดรับการตอบสนองเปนอยางดี (คะแนนความสําคัญ และคะแนนความพึงพอใจสูง) 
 Quadrants C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑหรือบริการมีคุณภาพตํ่าในคุณลักษณะท่ีไม
มีความสําคัญตอลูกคามากนกั ผูใหบริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงไปภายหลังได (คะแนน
ความสําคัญ และคะแนนความพึงพอใจตํ่า) 
 Quadrants D (Possible Over Skill) คือ สินคาหรือบริการท่ีผูใหบริการใหความสําคัญ
เกินความจําเปนในคุณลักษณะท่ีลูกคาใหความสําคัญไมมากนัก (คะแนนความสําคัญตํ่า และคะแนน
ความพึงพอใจสูง) 
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ตารางท่ี 39 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ ของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอร
พอรต   

อันดับ ปจจัยยอย 

ระดับ
ความสําคัญ

(X) 
ปจจัยหลัก 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ
(Y) 

IPA 
Quadrants 

สวนตาง 
(X)-(Y) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

  

1 
การจราจรไมติดขัด 4.55 

การจัด
จําหนาย 4.17 

B 0.38 

2 
ศูนยการคาฯ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดี 4.51 ผลิตภัณฑ 4.29 

B 0.22 

3 
ศูนยการคาฯ มีหองนํ้า
ใหบริการอยางเพียงพอ 4.47 ผลิตภัณฑ 4.27 

B 0.20 

4 
การเดินทางมาศูนยฯ เขา-
ออก ไดสะดวกสบาย 4.40 

การจัด
จําหนาย 4.09 

B 0.31 

5 
มีการโฆษณาศูนยฯ ผานสื่อ
ตาง ๆ ที่ครอบคลุมและ
สม่ําเสมอ 4.40 

สงเสริม
การตลาด 4.18 

B 0.22 

6 
ศูนยการคาฯ  มีช่ือเสียง เปน
ที่รูจัก 4.40 ผลิตภัณฑ 4.13 

B 0.27 

7 
 ศูนยการคาฯ ต้ังอยูในแหลง
ชุมชน 4.39 

การจัด
จําหนาย 3.99 

A 0.40 

8 
มีการใหสวนลดผูเชาพ้ืนที่
เมื่อประสบปญหาทางดาน
ธุรกิจ 4.38 

สงเสริม
การตลาด 3.39 

A 0.99 

9 
มีจํานวนผูมาใชบริการ
ภายในศูนยฯ มาก 4.36 ผลิตภัณฑ 4.18 

B 0.18 

10 
ประเภทรานคาอื่น ๆ ที่มีใน
ศูนยฯ มีความหลากหลาย 4.35 ผลิตภัณฑ 4.18 

B 0.17 

11 
มีการจัดเหตุการณพิเศษ 
(Event) ตาง ๆ ที่ดึงดูดลูกคา 4.34 

สงเสริม
การตลาด 4.17 

B 0.17 

12 ความสะอาดของหองนํ้า 4.33 ผลิตภัณฑ 4.12 B 0.21 



 88

ตารางที่ 39 (ตอ) แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ ของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม
แอรพอรต   

อันดับ ปจจัยยอย 

ระดับ
ความสําคัญ

(X) 
ปจจัยหลัก 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ
(Y) 

IPA 
Quadrants 

สวน
ตาง 

(X)-(Y) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

  

13 
ความเหมาะสมของเวลาปด 
ศูนยฯ 4.31 ผลิตภัณฑ 4.40 

B -0.09 

14 
มีระบบขนสงมวลชน
ภายนอก โดยรอบศูนยฯ ที่
หลากหลาย 4.30 การจัดจําหนาย 3.69 

A 0.61 

15  ศูนยการคาฯ มีขนาดใหญ 4.29 ผลิตภัณฑ 3.99 A 0.30 

16 

 มีการติดปายโฆษณาศูนยฯ 
ครอบคลุมตามการจัด
จําหนายตางๆ ภายนอกศูนย
อยางสมํ่าเสมอ 4.29 

สงเสริม
การตลาด 4.09 

B 0.20 

17 
 ศูนยการคาฯ มีการปรับ
อุณหภูมิ ความเย็นที่
พอเหมาะ 4.28 

ลักษณะทาง
กายภาพ 4.03 

B 0.25 

18 มีพ้ืนที่จอดรถอยางเพียงพอ 4.28 การจัดจําหนาย 3.59 A 0.69 

19 
มีการจัดกิจกรรมการตลาด 
เชน การลดราคา อยาง
ตอเน่ือง 4.27 

สงเสริม
การตลาด 3.79 

A 0.48 

20 
ความเหมาะสมของเวลาเปด 
ศูนยฯ 4.24 ผลิตภัณฑ 4.23 

B 0.01 

21 ความใหมของศูนยการคา 4.23 ผลิตภัณฑ 4.00 B 0.23 

22 
ความเพียงพอของแสงสวาง
ภายในศูนย และบริเวณ
ทางเดิน 4.21 

ลักษณะทาง
กายภาพ 3.94 

A 0.27 
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ตารางที่ 39 (ตอ) แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ ของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม
แอรพอรต   

อันดับ ปจจัยยอย 

ระดับ
ความสําคัญ

(X) 
ปจจัยหลัก 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ
(Y) 

IPA 
Quadrants 

สวน
ตาง 

(X)-(Y) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

  

23 
มีการแจงกิจกรรมการตลาด
ใหรานคาทราบอยางทั่วถึง 
และสม่ําเสมอ 4.20 

สงเสริม
การตลาด 3.94 

A 0.26 

24 
มีระบบเครือขายไฟฟาและ
โทรศัพทใหแกผูเชาอยาง
เพียงพอ 4.20 ผลิตภัณฑ 4.03 

B 0.17 

25 
 ศูนยการคาฯ ไมมีการเรียก
เก็บคาที่จอดรถ 4.20 การจัดจําหนาย 3.98 

A 0.22 

26 
 ศูนยการคาฯ มีการตกแตง
ภายนอกที่สวยงามรมรื่น 4.19 

ลักษณะทาง
กายภาพ 3.65 

A 0.54 

27 
มีบริการรับแจงซอมที่
รวดเร็ว จากชางอาคารงาน
ระบบ 4.19 

กระบวนการ
บริการ 3.82 

A 0.37 

28 มีจุดรับสงสินคาที่เพียงพอ 4.18 การจัดจําหนาย 3.67 A 0.51 

29 
มีรานคาแบรนดเนม  ที่
ทันสมัย และมีช่ือเสียง 4.18 

ลักษณะทาง
กายภาพ 3.94 

A 0.24 

30 
มีการใหบริการ ณ จุดรับสง
สินคา ที่สะดวกรวดเร็ว 4.17 

กระบวนการ
บริการ 3.80 

A 0.37 

31 
มีการจัดแยกพ้ืนที่ (Zone) 
ของกลุมสินคาไว 4.16 ผลิตภัณฑ 3.73 

A 0.43 
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ตารางที่ 39 (ตอ) แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ ของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม
แอรพอรต   

อันดับ ปจจัยยอย 

ระดับ
ความสําคัญ

(X) 
ปจจัยหลัก 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ
(Y) 

IPA 
Quadrants 

สวน
ตาง 

(X)-(Y) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

  

32 
การคิดราคาคาเชาคิดแบบ
เหมาจายตอหอง 4.16 ราคา 3.22 

A 0.94 

33 
อัตราเงินประกันการเชา
ลวงหนา 4.11 ราคา 3.26 

A 0.85 

34 
บุคลากรของศูนยฯ มีความ
ซื่อสัตย เช่ือถือได 4.11 บุคลากร 3.84 

A 0.27 

35 
ศูนยการคาฯ ต้ังอยูบนทําเล ที่
เหมาะตอผูเชาในการทําธุรกิจ 4.09 

การจัด
จําหนาย 4.27 

B -0.16 

36 
การคิดราคาคาเชาคิดแบบตอ
ตารางเมตร 4.09 ราคา 3.68 

A 0.41 

37 
บุคลากรของศูนยฯ  มีมนุษย
สัมพันธ และอัธยาศัยดี 4.07 บุคลากร 3.71 

A 0.36 

38 
ศูนยการคาฯ มีลิฟท บันได
เล่ือน ที่เพียงพอ พรอม
ใหบริการ 4.07 

ลักษณะทาง
กายภาพ 3.91 

A 0.16 

39 
อัตราคาเชาเมื่อเทียบกับรายได
ของกิจการ  มีความคุมคาเมื่อ
เปรียบเทียบกับศูนยการคาอื่น 4.06 ราคา 3.22 

A 0.84 

40 
การจัดระบบการจราจรของรถ 
ภายในศูนยการคาฯ 4.05 ผลิตภัณฑ 4.03 

B 0.02 

41 
ภายในศูนยฯ  มีบรรยากาศดี  
การตกแตงทันสมัย 4.05 

ลักษณะทาง
กายภาพ 3.82 

A 0.23 

42 
 ศูนยการคาฯ มีสภาพตัว
อาคารสะอาด สวยงาม ไมทรุด
โทรม 4.04 

ลักษณะทาง
กายภาพ 3.74 

A 0.30 
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ตารางที่ 39 (ตอ) แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ ของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม
แอรพอรต   

อันดับ ปจจัยยอย 

ระดับ
ความสําคัญ

(X) 
ปจจัยหลัก 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ
(Y) 

IPA 
Quadrants 

สวน
ตาง 

(X)-(Y) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

  

43 
ปายบอกทางภายใน
ศูนยการคา มีความชัดเจน 

4.02 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

3.92 A 0.10 

44 
 มีสวนลดเมื่อมีการตอสัญญา
ระยะยาว หรือขยายพ้ืนที่เชา 

4.01 
สงเสริม
การตลาด 

3.56 A 0.45 

45 
 ศูนยการคามีสวนรวม
สนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน 

4.00 
สงเสริม
การตลาด 

3.69 A 0.31 

46 
ศูนยการคาฯ มีบริการรถรับ-
สงภายในพ้ืนที่ จํานวน
เพียงพอ 

4.00 ผลิตภัณฑ 4.16 B -0.16 

47 
 อัตราคาเชาเหมาะสมกับ
ทําเลที่ต้ังภายในศูนยการคาฯ 

3.98 ราคา 3.11 C 0.87 

48 
บุคลากรของศูนยฯ 
ตอบสนองตอการแกไข
ปญหาไดรวดเร็ว 

3.97 บุคลากร 3.78 C 0.19 

49 
บุคลากรของศูนยฯ มีการ
ใหบริการอยางเทาเทียม 

3.97 บุคลากร 3.58 C 0.39 

50 
ปายช่ือศูนยฯ มีขนาดใหญ 
เห็นไดชัดเจนในระยะไกล 

3.96 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

3.69 C 0.27 

51 
พ้ืนที่เชามองเห็นไดชัดเจน  
สะดวกคนหา 

3.96 ผลิตภัณฑ 3.83 C 0.13 

52 
มีระบบรับแจงปญหาที่
รวดเร็ว จากงานรักษาความ
ปลอดภัยของศูนยการคาฯ 

3.94 
กระบวนการ

บริการ 
3.70 C 0.24 
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ตารางที่ 39 (ตอ) แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ ของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม
แอรพอรต   

อันดับ ปจจัยยอย 

ระดับ
ความสําคัญ

(X) 
ปจจัยหลัก 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ
(Y) 

IPA 
Quadrants 

สวน
ตาง 

(X)-(Y) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

  

53 
มีวิธีการชําระเงินหลาย
รูปแบบ 

3.91 ราคา 3.45 C 0.46 

54 
อัตราคาใชจายสวนกลางที่
เรียกเก็บ 

3.90 ราคา 3.19 C 0.71 

55 
ศูนยการคาฯ จัดพ้ืนที่น่ังพัก
รอ หรือจุดนัดพบที่เพียงพอ 

3.84 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

3.64 C 0.20 

56 
บุคลากรของศูนยฯ มีความรู
สามารถแกไขปญหาได
ถูกตอง 

3.83 บุคลากร 3.60 C 0.23 

57 
การติดตอพนักงาน มีความ
สะดวก เขาถึงงาย 

3.82 
กระบวนการ

บริการ 
3.62 C 0.20 

58 
บุคลากรใหบริการของศูนยฯ 
มีจํานวนเพียงพอ 

3.81 บุคลากร 3.99 C -0.18 

59 
ขั้นตอนการทําสัญญาเชา
สะดวก ไมยุงยากซับซอน 

3.78 
กระบวนการ

บริการ 
3.71 C 0.07 

60 
มีการรับชําระเงินและออก
ใบเสร็จถูกตองและรวดเร็ว 

3.76 
กระบวนการ

บริการ 
3.80 C -0.04 

61 
มีการแจงขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนอยางตอเน่ือง 

3.74 
กระบวนการ

บริการ 
3.63 C 0.11 

62 
การติดตอผูบริหาร มีความ
สะดวก เขาถึงงาย 

3.74 
กระบวนการ

บริการ 
3.58 C 0.16 
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ตารางที่ 39 (ตอ) แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจ ของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม
แอรพอรต   
 

อันดับ ปจจัยยอย 

ระดับ
ความสําคัญ

(X) 
ปจจัยหลัก 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ
(Y) 

IPA 
Quadrants 

สวน
ตาง 

(X)-(Y) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

  

63 
มีการวางบิลใหผูเชาตาม
กําหนด ตัวเลขถูกตอง และ
ชัดเจน 

3.74 
กระบวนการ

บริการ 
4.03 D -0.29 

64 
ศูนยการคาฯ มีเสนทางและ
จุดรับสงสินคาที่สะดวก 

3.74 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

3.32 C 0.42 

65 
สัดสวนพ้ืนที่เชามีใหเลือก
หลายขนาด 

2.96 ผลิตภัณฑ 4.20 D -1.24 
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ภาพท่ี 2  แสดงการวิเคราะหดวยเทคนิค IPA โดยการเปรียบเทียบผลการใหระดับความสําคัญและ
การประเมินความพึงพอใจของผูเชาพื้นท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยการคา เซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหมแอรพอรต  

 
จากภาพท่ี 2   เม่ือนําคาระดับความสําคัญและคาระดับความพึงพอใจของแตละปจจัย

ยอย  มาวิเคราะหดวยเทคนิค IPA โดยเร่ิมจากคานอยท่ีสุดท่ีระดับ 3.00 ไปจนถึงคามากท่ีสุดที่ระดับ 
5.00  เพื่อประโยชนในการนําผลวิเคราะหไปปรับปรุงแตละปจจัยยอย  ทําใหแบงคุณลักษณะ
ออกเปน Quadrants พบวา ปจจัยยอยกระจายอยูใน Quadrant A B และ C  ซ่ึง Quadrant B หมายถึง
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ผูใหบริการสามารถตอบสนองไดเปนอยางดีในคุณลักษณะท่ีผูเชาพื้นท่ีใหความสําคัญมาก แตปจจัย
ยอยท่ีอยูใน Quadrant A ควรใหความสนใจเปนพิเศษเพื่อปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน เนื่องจาก
ปจจัยยอยกลุมดังกลาวมีความสําคัญตอผูเชาพื้นท่ีแตยังไมไดรับการตอบสนองท่ีดีเพียงพอ  จึงทํา
ใหเกิดความไมพึงพอใจข้ึน  สวนปจจัยยอยที่อยูใน Quadrant C นั้น หมายถึงปจจัยยอยกลุมนี้มี
ความสําคัญตอผูเชาพื้นท่ีไมมากนักและการตอบสนองยังไมเพียงพอ  แตสามารถนําไปพิจารณา
ปรับปรุงแกไขในภายหลังได  และจากการวิเคราะหพบวาปจจัยยอยสวนนอยท่ีอยูใน Quadrant D ท่ี
ผูใหบริการใหความสําคัญมากเกินความจําเปนในคุณลักษณะท่ีผูเชาพื้นท่ีไมไดใหความสําคัญมาก
นัก ไดแก ปจจัยยอยเร่ืองการวางบิลตามกําหนด และปจจัยยอยเร่ืองสัดสวนพื้นท่ีเชามีใหเลือกหลาย
ขนาด 

จากการวิเคราะหขอมูลและจําแนกตามสวนประสมการตลาดบริการดานตางๆ 
สามารถอภิปรายผลดังนี ้

ดานผลิตภัณฑ   ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑในระดับมากลําดับแรกคือ ความเหมาะสมของเวลาปด ศูนยฯ    ซ่ึงเม่ือทําการวิเคราะห
ดวยเทคนิค IPA แลวพบวา ปจจัยยอยสวนใหญอยูใน Quadrant B หมายถึงปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ  
ผูใหบริการสามารถตอบสนองใหกับผูเชาพื้นท่ีไดดี  ยกเวนปจจัยยอยเร่ืองศูนยการคามีขนาดใหญ  
และการจัดแยกพื้นท่ี (Zone) ของกลุมสินคาไว ซ่ึงอยูใน Quadrant A หมายถึงศูนยการคาควรมี
นโยบายพัฒนาโครงการขยายพื้นท่ีใหมีขนาดใหญข้ึน ควรมีการปรับปรุงการจัดพื้นท่ีเชาตามกลุม
ของสินคาและบริการใหเปนหมวดหมูมากข้ึน  Quadrant B  ศูนยฯมีช่ือเสียง ความใหม สะอาด
หองน้ํา สวนปจจัยยอยท่ีสามารถพิจารณาปรับปรุงในภายหลังไดคือ ปจจัยยอยเรื่องพื้นท่ีเชา
มองเห็นไดชัดเจน และสะดวกตอการคนหา  และปจจัยยอยท่ีตอบสนองไดดีอยูแลวเกินกวาท่ีผูเชา
ใหความสําคัญคือปจจัยยอยเร่ืองพื้นท่ีเชามีใหเลือกหลายขนาด 

 ดานราคา    ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานราคา
ในระดับมาก  ลําดับแรกคือ การคิดราคาคาเชาคิดแบบตอตารางเมตร ซ่ึงเม่ือทําการวิเคราะหดวย
เทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนใหญอยูใน Quadrant A  หมายถึงปจจัยยอยดานราคา  ผู
ใหบริการยังตอบสนองตอผูเชาพื้นท่ียังไมดีเพียงพอ เม่ือเปรียบเทียบกับความสําคัญท่ีผูเชาพื้นท่ี
คํานึงถึงแลว พบวาปจจัยยอยท่ีควรพิจารณาเรงดวนไดแก ปจจัยยอยเร่ืองการคิดราคาคาเชาคิดแบบ
เหมาจายตอหอง อัตราเงินประกันการเชาลวงหนา การคิดราคาคาเชาคิดแบบตอตารางเมตร อัตราคา
เชาเม่ือเทียบกับรายไดของกิจการ  มีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับศูนยการคาอ่ืน ซ่ึงปจจัยยอย
ดังกลาวนี้ควรพิจารณาเปนกรณีพิเศษ  สวนปจจัยยอยท่ีอยูใน Quadrant C ถึงแมวาผูเชาพื้นท่ีจะให
ความสําคัญไมมากนัก  แตในอนาคตอาจจะมากข้ึนและหากไมพิจารณาแกไข  อาจปรับข้ึนไปอยูใน 
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Quadrant A  ไดแก ปจจัยยอยเร่ืองอัตราคาเชาเหมาะสมกับทําเลท่ีตั้งภายในศูนยการคาฯ มีวิธีการ
ชําระเงินหลายรูปแบบ และอัตราคาใชจายสวนกลางที่เรียกเก็บ 
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย   ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจปจจัย
ยอยดานการจัดจําหนายในระดับมากลําดับแรก คือศูนยการคาฯ ตั้งอยูบนทําเลท่ีเหมาะตอผูเชาใน
การทําธุรกิจ  ซ่ึงเม่ือทําการวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนท่ีอยูใน Quadrant A  
หมายถึงปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย  ผูใหบริการยังตอบสนองตอผูเชาพื้นท่ียังไมดีเพียงพอ เม่ือ
เปรียบเทียบกับความสําคัญท่ีผูเชาพื้นท่ีคํานึงถึงแลว พบวาปจจัยยอยท่ีควรพิจารณาเรงดวนไดแก มี
ท่ีจอดรถอยางเพียงพอ มีระบบขนสงมวลชนภายนอกโดยรอบศูนยฯ ท่ีหลากหลาย มีจุดรับสง
สินคาท่ีเพียงพอ ไมมีการเรียกเก็บคาท่ีจอดรถ ศูนยการคาฯต้ังอยูในแหลงชุมชน ซ่ึงศูนยการคาฯ
ควรพิจารณาเร่ืองความสะดวกหลากหลายในการเดินทางเขามาใชบริการของลูกคา  ควรมีการ
เจรจากับทางขนสงจังหวัดเชียงใหมหรือเทศบาลนครเชียงใหมเพื่อปรึกษาแนวทางเพ่ิมระบบขนสง
มวลชนโดยรอบศูนยฯ  รวมท้ังพัฒนาขยายพ้ืนท่ีจอดรถใหมากข้ึน  ปรับปรุงจุดรับสงสินคาให
กวางขวางรองรับการบริการใหเพียงพอมากข้ึน  สวนปจจัยท่ีอยูใน Quadrant B นั้น ไดแก 
การจราจรไมติดขัด  การเดินทางมาศูนยฯ เขา-ออก ไดสะดวกสบาย  ศูนยการคาฯ ตั้งอยูบนทําเล ท่ี
เหมาะตอผู เชาในการทําธุรกิจ ถึงแมวาศูนยการคาฯจะตอบสนองไดดีเ ม่ือเปรียบเทียบกับ
ความสําคัญแลว  แตหากไมมีการปรับปรุงเลย  ปจจัยยอยกลุมนี้อาจถอยกลับไปอยูใน Quadrant A 
ก็เปนได  
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ในระดับมากลําดับแรกคือ มีการโฆษณาศูนยฯ ผานส่ือตาง ๆ ท่ี 
ครอบคลุมและสม่ําเสมอ  ซ่ึงเม่ือทําการวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนท่ีอยูใน 
Quadrant A หมายถึงปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด  ผูใหบริการยังตอบสนองตอผูเชาพื้นท่ียัง
ไมดีเพียงพอ เม่ือเปรียบเทียบกับความสําคัญท่ีผูเชาพื้นท่ีคํานึงถึงแลว พบวาปจจัยยอยท่ีควร
พิจารณาเรงดวนไดแก มีการใหสวนลดผูเชาพ้ืนท่ีเม่ือประสบปญหาทางดานธุรกิจ มีการจัด
กิจกรรมการตลาด เชน การลดราคา อยางตอเนื่อง มีการแจงกิจกรรมการตลาดใหรานคาทราบอยาง
ท่ัวถึง มีสวนลดเม่ือมีการตอสัญญาระยะยาวหรือขยายพ้ืนท่ีเชา ศูนยการคามีสวนรวมสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน ดังนั้นศูนยการคาฯจึงควรพิจารณาปจจัยยอยตางๆกลุมนี้  โดยมุงเนนการเขา
ชวยเหลือผูเชาพื้นท่ีใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืน  รวมทั้งมีการจัดการสงเสริมการตลาด
เพื่อเพิ่มจํานวนลูกคาและยอดขายใหกับผูเชาพื้นท่ีอยางสมํ่าเสมอดวย  สวนปจจัยยอยท่ีอยูใน 
Quadrant B ท่ีศูนยการคาฯตอบสนองไดดีอยูแลว ไดแก มีการจัดเหตุการณพิเศษ (Event) ตาง ๆท่ี
ดึงดูดลูกคา มีการติดปายโฆษณาศูนยฯครอบคลุมตามการจัดจําหนายตางๆภายนอกศูนยอยาง
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สมํ่าเสมอ ซ่ึงควรพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหดีอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของผูเชา
พื้นที่ 
  ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอปจจัยยอย 
ดานบุคลากรในระดับมาก ลําดับแรกคือบุคลากรใหบริการของศูนยฯ มีจํานวนเพียงพอ ซ่ึงเม่ือทํา
การวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนท่ีอยูใน Quadrant A หมายถึงปจจัยยอยดาน
บุคลากร ท่ีผูใหบริการยังตอบสนองตอผูเชาพื้นท่ียังไมดีเพียงพอ เม่ือเปรียบเทียบกับความสําคัญท่ีผู
เชาพื้นท่ีคํานึงถึงแลว พบวาปจจัยยอยท่ีควรพิจารณาเรงดวนไดแก มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี    
บุคลากรของศูนยฯมีความซ่ือสัตยเช่ือถือได ซ่ึงศูนยการคาฯควรปรับปรุงคุณภาพบุคลากร
โดยเฉพาะเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย แมบาน รวมทั้งเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีบริการลูกคาโดยตรง 
ใหมีการบริการท่ีมุงเนนลูกคาและมีความสุภาพ ซ่ือสัตย สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับศูนยการคาฯ  
สวนปจจัยยอยท่ีอยูใน Quadrant C นั้นถึงแมวาผูเชาพื้นท่ีจะใหความสําคัญไมมากนัก  แตใน
อนาคตอาจจะมากข้ึนและหากไมพิจารณาแกไข  อาจปรับข้ึนไปอยูใน Quadrant A ไดแก บุคลากร
ของศูนยฯ ตอบสนองตอการแกไขปญหาไดรวดเร็ว มีการใหบริการอยางเทาเทียม มีความรูสามารถ
แกไขปญหาไดถูกตอง และบุคลากรใหบริการของศูนยฯ มีจํานวนเพียงพอ 
  ดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 
ตอปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการในระดับมาก ลําดับแรกคือ มีการวางบิลใหผูเชาตามกําหนด  
ตัวเลขถูกตอง และชัดเจน ซ่ึงเม่ือทําการวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนท่ีอยูใน  
Quadrant A หมายถึงปจจยัยอยดานการใหบริการ ท่ีผูใหบริการยังตอบสนองตอผูเชาพื้นท่ียังไมด ี
เพียงพอ เม่ือเปรียบเทียบกับความสําคัญท่ีผูเชาพื้นท่ีคํานึงถึงแลว พบวาปจจัยยอยท่ีควรพิจารณา 
เรงดวนไดแก การรับแจงซอมท่ีรวดเร็ว จากชางอาคารงานระบบ การใหบริการ ณ จดุรับสงสินคา ท่ี 
สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นศูนยการคาฯควรมีการพัฒนาดานความรวดเร็วในการใหบริการ  ควรกําหนด 
มาตรฐานเปนขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Agreement) เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจใหกับผู 
เชาพื้นท่ี สวนปจจัยยอยท่ีอยูใน Quadrant C นั้นถึงแมวาผูเชาพื้นท่ีจะใหความสําคัญไมมากนกั  แต 
ในอนาคตอาจจะมากข้ึนและหากไมพิจารณาแกไข  อาจปรับข้ึนไปอยูใน Quadrant A ไดแก มี 
ระบบรับแจงปญหาท่ีรวดเร็ว จากงานรักษาความปลอดภยั การติดตอพนักงานและผูบริหารมีความ 
สะดวกเขาถึงงาย ข้ันตอนการทําสัญญาเชาสะดวก ไมยุงยากซับซอน มีการรับชําระเงินและออก 
ใบเสร็จถูกตองและรวดเร็ว และมีการแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตอเนื่อง  และจากการ 
วิเคราะหพบวาปจจัยยอยท่ีอยูใน Quadrant D ท่ีผูใหบริการใหความสําคัญมากเกินความจําเปนใน 
คุณลักษณะท่ีผูเชาพื้นท่ีไมไดใหความสําคัญมากนัก ไดแก มีการวางบิลใหผูเชาตามกําหนด ตวัเลข 
ถูกตอง และชัดเจน ซึงควรรักษามาตรฐานที่ดีไวอยางสมํ่าเสมอ 
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 ดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจปจจัย
ยอยดานลักษณะทางกายภาพในระดับมาก  ลําดับแรก คือศูนยการคาฯ มีการปรับอุณหภูมิ ความ
เย็นท่ีพอเหมาะ  ซ่ึงเม่ือทําการวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนที่อยูใน 
Quadrant A หมายถึงปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีผูใหบริการยังตอบสนองตอผูเชาพื้นท่ียัง
ไมดีเพียงพอ เม่ือเปรียบเทียบกับความสําคัญท่ีผูเชาพื้นท่ีคํานึงถึงแลว พบวาปจจัยยอยท่ีควร
พิจารณาเรงดวนไดแก การตกแตงภายนอกท่ีสวยงามรมร่ืน มีสภาพตัวอาคารสะอาดสวยงามไม
ทรุดโทรม ความเพียงพอของแสงสวางภายในศูนย และบริเวณทางเดิน มีรานคาแบรนดเนมท่ี
ทันสมัยและมีช่ือเสียง ภายในศูนยฯมีบรรยากาศดีการตกแตงทันสมัย มีลิฟทบันไดเล่ือนท่ีเพียงพอ
พรอมใหบริการ และมีปายบอกทางภายในศูนยการคาท่ีชัดเจน ดังนั้นศูนยการคาฯจึงควรพิจารณา
ปรับปรุงเรงดวน  โดยมุงเนนดานสภาพของตัวศูนยการคาฯตองมีการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 
(Preventive Maintenance)  รวมท้ังจัดหารานคาท่ีมีช่ือเสียงเหมือนกับศูนยการคาฯช่ือดังกรุงเทพฯ
มาเปดใหบริการท่ีเชียงใหม  รวมท้ังจัดทําปายบอกทางในศูนยฯท่ีทันสมัยและสะดวกในการคนหา
รานคา เชน ระบบคนหาโดยใชคอมพิวเตอร (Electronic Directory Board) เปนตน สวนปจจัยยอยท่ี
อยูใน Quadrant C นั้นถึงแมวาผูเชาพื้นท่ีจะใหความสําคัญไมมากนัก  แตในอนาคตอาจจะมากข้ึน
และหากไมพิจารณาแกไข  อาจปรับข้ึนไปอยูใน Quadrant A ไดแก ปายช่ือศูนยฯมีขนาดใหญเห็น
ไดชัดเจนในระยะไกล จัดพื้นท่ีนั่งพักรอหรือจุดนัดพบท่ีเพียงพอ และมีเสนทางและจุดรับสงสินคา
ท่ีสะดวก 
 
ขอคนพบ 

1. ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตํ่ากวาปจจัยอ่ืนๆ 
2. ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตํ่าท่ีสุด  10 อันดับ 

 
ตารางที่ 40  แสดงปจจัย 10 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจตํ่าสุด 

 

พึงพอใจต่าํสุด 10 อันดับแรก ปจจัย 
คาเฉล่ีย  

(แปลผล) 
อัตราคาเชาเหมาะสมกับทําเลท่ีต้ังภายในศูนยการคาฯ ราคา            3.11  
อัตราคาใชจายสวนกลางที่เรียกเก็บ ราคา            3.19  
การคิดราคาคาเชาคิดแบบเหมาจายตอหอง ราคา            3.22  
อัตราคาเชาเมื่อเทียบกับรายไดของกิจการ  มีความคุมคาเมื่อ
เปรียบเทียบกับศูนยการคาอื่น ราคา            3.22  
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ตารางท่ี 40 (ตอ) แสดงปจจัย 10 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจตํ่าสุด 
 

พึงพอใจต่าํสุด 10 อันดับแรก ปจจัย 
คาเฉล่ีย  

(แปลผล) 
อัตราเงินประกันการเชาลวงหนา ราคา            3.26  
ศูนยการคาฯ มีเสนทางและจุดรับสงสินคาที่สะดวก ลักษณะทางภาพ            3.32  
มีการใหสวนลดผูเชาพ้ืนที่เมื่อประสบปญหาทางดานธุรกิจ การสงเสริมการตลาด            3.39  
มีวิธีการชําระเงินหลายรูปแบบ ราคา            3.45  
มีสวนลดเมื่อมีการตอสัญญาระยะยาว หรือขยายพ้ืนที่เชา การสงเสริมการตลาด            3.56  
บุคลากรของศูนยฯ มีการใหบริการอยางเทาเทียม บุคลากร            3.58  
การติดตอผูบริหาร มีความสะดวก เขาถึงงาย กระบวนการ            3.58  

 
  3. ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุดในแตละปจจัยไดแก 

     3.1 ดานผลิตภัณฑ  ไดแก มีการจัดแยกพ้ืนท่ี (Zone) ของกลุมสินคาไวพึงพอใจใน 
ระดับมาก 

     3.2 ดานราคา ไดแก อัตราคาเชาเหมาะสมกับทําเลที่ตั้งภายในศูนยการคาฯ อัตรา 
คาใชจายสวนกลางท่ีเรียกเกบ็  การคิดราคาคาเชาคิดแบบเหมาจายตอหอง  อัตราคาเชาเม่ือเทียบกบั
รายไดของกจิการ  มีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับศูนยการคาอ่ืน  และ มีวิธีการชําระเงินหลาย
รูปแบบ พึงพอใจระดับปานกลาง 
       3.3 ดานการจัดจําหนาย  ไดแก มีพื้นที่จอดรถอยางเพยีงพอ พึงพอใจในระดับมาก 
       3.4 ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีการใหสวนลดผูเชาพื้นท่ีเม่ือประสบปญหา
ทางดานธุรกิจ พึงพอใจในระดับปานกลาง 
       3.5 ดานบุคลากร ไดแก บุคลากรของศูนยฯ มีการใหบริการอยางเทาเทียม พึงพอใจ
ในระดบัมาก 
       3.6 ดานกระบวนการใหบริการ ไดแก การติดตอผูบริหาร มีความสะดวก เขาถึงงาย 
พึงพอใจในระดับปานกลาง 
       3.7 ดานลักษณะทางภาพ  ไดแก ศูนยการคาฯ มีเสนทางและจุดรับสงสินคาท่ี
สะดวก พึงพอใจในระดับปานกลาง 

4. ดานผลิตภัณฑ  พบวากลุมประเภทธุรกิจเส้ือผาเคร่ืองประดับโซนจังช่ันเอ็กซ กลุม 
ไอที โทรศัพท  กลุมธนาคารสถาบันการเงินและกลุมอ่ืนๆ   และกลุมลักษณะกิจการเปนหางหุนสวน
จํากัด  ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานศูนยการคามีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี และศูนยการคามี
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หองน้ําใหบริการอยางเพยีงพอ  อยูในระดบัมากท่ีสุด แตมีความพึงพอใจในระดับมาก   และปจจยั
ยอยในดานประเภทรานคาอ่ืนๆท่ีมีในศูนยฯ มีความหลากหลาย  กลุมธนาคารสถาบันการเงิน ให
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด แตมีความพึงพอใจในระดับมาก    และกลุมลักษณะกิจการเปนหาง
หุนสวนจํากดั ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดกับปจจยัยอยในเร่ือง มีจํานวนผูมาใชบริการภายใน
ศูนยฯ มาก แตมีความพึงพอใจในระดับมากเทานั้น  

5. ดานราคา พบวาทุกกลุมประเภทธุรกจิ และทุกกลุมลักษณะกิจการใหความสําคัญใน 
ระดับมาก เกือบทุกปจจยัยอย  แตมีความพงึพอใจในระดับปานกลางเทานั้น   ยกเวนในดาน การคิด
ราคาเชาคิดแบบตอตารางเมตร ท่ีมีความพงึพอใจในระดับมาก 

6. ดานการจดัจําหนาย  พบวากลุมประเภทธุรกิจเส้ือผาเคร่ืองประดับโซนจังช่ันเอ็กซ  
กลุมไอที โทรศัพท   และกลุมลักษณะกิจการเปนหางหุนสวนจํากดั  ใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน 
ศูนยการคาฯ ตั้งอยูในแหลงชุมชน ในระดบัมากท่ีสุด  แตมีความพึงพอใจในระดับมากเทานั้น  และ
ปจจัยยอยในเรื่อง การเดินทางมาศูนยฯเขา-ออกไดสะดวกสบาย กลุมประเภทธุรกิจธนาคารสถาบัน
การเงิน  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด แตมีความพึงพอใจในระดับมาก และปจจัยยอยในเร่ือง 
การจราจรไมติดขัด  กลุม เส้ือผาเคร่ืองประดับโซนจังช่ันเอ็กซ กลุมไอที โทรศัพท  กลุมเพชรทอง
เคร่ืองประดับ/เสริมความงาม และกลุมอ่ืนๆใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด แตมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

7. ดานการสงเสริมการตลาดทุกกลุมธุรกิจใหความสําคัญกับปจจยัยอยในเร่ืองมีการ 
ใหสวนลดผูเชาพื้นท่ีเม่ือประสบปญหาทางดานธุรกิจ ในระดับมาก แตมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลางเทานั้น  และปจจยัยอยในเร่ือง มีการโฆษณาศูนยฯ ผานส่ือตางๆ ท่ีครอบคลุมและสม่ําเสมอ 
กลุมประเภทธุรกิจเส้ือผาเคร่ืองประดับโซนจังช่ันเอ็กซ กลุมไอที โทรศัพท   ใหความสําคัญในระดับ
มากท่ีสุด แตมีความพึงพอใจในระดับมาก 

8. ดานบุคลากร พบวา กลุมประเภทธุรกจิอาหารเบเกอร่ี กาแฟ ใหความสําคัญกับ 
ปจจัยยอยในเรื่อง บุคลากรของศูนยฯ มีการใหบริการอยางเทาเทียมกนัในระดับมาก แตมีความพงึ
พอใจในระดับปานกลางเทานั้น 

9. ดานกระบวนการ กลุมประเภทธุรกิจธนาคารสถาบันการเงิน กาแฟ ใหความสําคัญ 
กับปจจยัยอยในเร่ือง ข้ันตอนการทําสัญญาเชาสะดวก ไมยุงยากซับซอน   การติดตอพนักงาน มี
ความสะดวก เขาถึงงาย และการติดตอผูบริหาร มีความสะดวก เขาถึงงาย ในระดับมาก แตมีความพงึ
พอใจในระดับปานกลาง  และกลุมอาหารเบเกอร่ี กาแฟ ใหความสําคัญในระดับมากกับปจจัยยอยใน
เร่ืองมีการแจงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตอเนื่อง แตมีความพงึพอใจในระดับปานกลาง  
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และกลุมลักษณะกิจการเปนหางหุนสวนจาํกัด ใหความสําคัญในระดบัมากท่ีสุดกับปจจัยยอยในเรื่อง 
มีบริการรับแจงซอมท่ีรวดเร็ว จากชางอาคารงานระบบ  แตมีความพึงพอใจในระดับมากเทานั้น 

10. ดานลักษณะทางกายภาพ  ทุกกลุมประเภทธุรกิจ ใหความสําคัญในระดับมากกับ
ปจจัยยอยในเรื่อง ศูนยการคาฯ มีเสนทางและจุดรับสงสินคาท่ีสะดวก  แตมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง 

11. ปจจัยยอยท่ีควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน จากการวิเคราะหโดยใชเทคนิค IPA 
(Important-Performance Analysis: IPA) ท่ีอยูใน Quadrant A คือ 

11.1 มีการใหสวนลดผูเชาพืน้ท่ีเม่ือประสบปญหาทางธุรกิจ  
11.2 มีสวนลดเมื่อมีการตอสัญญาระยะยาว หรือขยายพ้ืนท่ีเชา  
11.3 มีการจัดกิจกรรมการตลาด เชนการลดราคาอยางตอเนื่อง 
11.4 การคิดราคาคาเชาแบบเหมาจายตอหอง 
11.5 อัตราเงินประกันการเชาลวงหนา 
11.6 การคิดราคาคาเชาแบบตอตารางเมตร 
11.7 อัตราคาเชาเม่ือเทียบกบัรายไดของกจิการ มีความคุมคาเม่ือเทียบกับศูนยการคาอ่ืน 
11.8 มีการจัดแยกพ้ืนท่ี (Zone) ของกลุมสินคาไว 
11.9 มีระบบขนสงมวลชนภายนอกโดยรอบศูนยฯ ท่ีหลากหลาย 
11.10 มีจุดรับสงสินคาท่ีเพียงพอ 
11.11 มีพื้นที่จอดรถอยางเพยีงพอ 
11.12 มีการตกแตงภายนอกที่สวยงามรมร่ืน 
11.13 ภายในศูนยฯ มีบรรยากาศดี การตกแตงทันสมัย 
11.14 ศูนยการคามีสภาพตัวอาคาร สะอาดสวยงาม ไมทรุดโทรม 
11.15 มีความเพียงพอของแสงสวาง ภายในศูนยฯ และบริเวณทางเดิน 
11.16 มีรานคาแบรนดเนม ท่ีทันสมัยและมีช่ือเสียง 
11.17 มีลิฟท บันไดเล่ือนท่ีเพียงพอ พรอมใหบริการ 
11.18 มีบริการรับแจงซอมท่ีรวดเร็ว จากชางอาคารงานระบบ 
11.19 มีการใหบริการ ณ. จดุรับสงสินคาท่ีสะดวกรวดเร็ว 
11.20 บุคลากรของศูนยฯ มีความซ่ือสัตย เช่ือถือได 
11.21 บุคลากรของศูนยฯ มีมนุษยสัมพนัธ และอัธยาศัยด ี
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12. ปจจัยยอยจากการวิเคราะหโดยใชเทคนิค IPA (Important-Performance Analysis: 
IPA) ท่ีอยูใน Quadrant B และ C ท่ีมีสวนตางระหวางระดับความสําคัญและความพงึพอใจท่ีควร
พิจารณาใหความสําคัญในการปรับปรุงแกไขลําดับตอไป คือ 

12.1 อัตราคาเชาเหมาะสมกบัทําเลที่ตั้งภายในศูนยการคา 
12.2 อัตราคาใชจายสวนกลางท่ีเรียกเก็บ 
12.3 มีวิธีการชําระเงินหลายรูปแบบ 
12.4 มีเสนทางและจุดรับสงสินคาท่ีสะดวก 
12.5 บุคลากรใหบริการอยางเทาเทียม 
12.6 การจราจรไมติดขัด 
12.7 การเดินทางมาศูนย เขา-ออก ไดสะดวกสบาย 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูเชาพื้นท่ีตอสวนประสมการตลาดบริการของ 

ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต   ผูศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีการใหระดับ
ความสําคัญในแตละปจจัยยอยท่ีแตกตางกัน ดังนั้นผูศึกษาจึงเนนการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยยอย
ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก และพึงพอใจอยูในระดับตํ่าอยู ในแตละปจจัยทาง
การตลาดดังมีรายละเอียดตอไปนี้  
 

ดานผลิตภัณฑ 
เม่ือพิจารณาแตละปจจัยยอย เปรียบเทียบระหวางความสําคัญและความพึงพอใจโดย

การวิเคราะหดวยเทคนิค IPA พบวาปจจัยท่ีอยูใน Quadrant A ไดแกปจจัยยอยเร่ืองการจัดแยกพื้นท่ี 
(Zone) ของกลุมสินคาไว  และศูนยการคามีขนาดใหญ ดังนั้นศูนยการคาควรมีนโยบายพัฒนา
โครงการขยายพื้นท่ีใหมีขนาดใหญข้ึนอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางความหลากหลายท่ีตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาในจังหวัดเชียงใหม  ควรมีการปรับปรุงการจัดพื้นท่ีเชาตามกลุมของสินคา
และบริการ(Merchandising Mix) ใหเปนหมวดหมูมากข้ึน มีความหลากหลายสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาไดครบถวน  ในสวนของรานคาเองควรมีการกําหนดใหผูเชาพื้นท่ีเนน
การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย มีความทันสมัยอยูเสมอ ศูนยการคาฯ ควรพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและสรางแรงจูงใจใหกับผูเชาพื้นท่ี มีการใหรางวัลสําหรับรานคาท่ีใหความ
รวมมือเปนอยางดี ยกตัวอยางเชนโครงการประกวดรานคาดีเดนประจําไตรมาส  มีการแนะนําให
ความรูเกี่ยวกับการจัดราน และการบริการอยูเสมอ 
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สวนปจจัยยอยท่ีสามารถพิจารณาปรับปรุงในภายหลังไดคือ ปจจัยยอยเร่ืองพื้นท่ีเชา
มองเห็นไดชัดเจน และสะดวกตอการคนหา  ซ่ึงศูนยการคาฯควรจัดใหมีระบบคนหารานคาท่ี
สะดวกทันสมัย  ครอบคลุมพื้นท่ี  เพื่อใหลูกคาสามารถใชบริการไดท่ัวถึง  เชน ระบบคนหารานคา
แบบจอสัมผัส (Touch Screen Directory) เปนตน 

ปจจัยยอยท่ีอยูใน Quadrant B ท่ีผูใหบริการสามารถตอบสนองใหกับผูเชาพื้นท่ีไดดี
อยูแลว แตพบวามีสวนตางของคาความสําคัญกับคาความพึงพอใจที่ควรนํามาพิจารณาปรับปรุง
เนื่องจากหากละเลยปจจัยเหลานี้ ในอนาคตอาจตกไปอยูใน Quadrant A ได คือ ความมีช่ือเสียง  
ความใหมของศูนยการคา และความสะอาดของหองน้ํา  ซ่ึงควรมีแนวทางการปรับปรุงพื้นท่ีใหมี
สภาพสวยงามอยางตอเนื่อง  ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการซอมบํารุงตัวอาคารสถานที่ให
สวยงาม  ควรเพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ํา เชน กําหนดเปนมาตรฐานความสะอาด 
(Cleaning Service Standard) และตกแตงบรรยากาศภายในใหสดช่ืน เปนตน 
  ดานราคา   

เม่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญและความพงึพอใจพบวา  
ทุกปจจัยยอยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก แตมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลางเทานั้น  ซ่ึงเม่ือทําการวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนใหญอยูใน 
Quadrant A  พบวาปจจัยยอยท่ีควรพิจารณาเรงดวนไดแก ปจจัยยอยเร่ืองการคิดราคาคาเชาคิดแบบ
เหมาจายตอหอง อัตราเงินประกันการเชาลวงหนา การคิดราคาคาเชาคิดแบบตอตารางเมตร อัตรา
คาเชาเม่ือเทียบกับรายไดของกิจการ  มีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับศูนยการคาอ่ืน ซ่ึงปจจัยยอย
ดังกลาวนี้ควรพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

ดังนั้น ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหมแอรพอรต  ควรพิจารณาการคิดราคาคา
เชาพื้นท่ี ใหเหมาะสมกับทําเลที่ตั้งภายในศูนยการคา ท้ังอัตราคาเชา  และอัตราคาใชจายสวนกลาง
ท่ีเรียกเก็บ และอัตราเงินประกันการเชาลวงหนา  รวมท้ังควรนําปจจัยตางๆมาใชในการรวม
พิจารณาหลักเกณฑการคิดคาใชจายตางๆเพื่อใหมีความเหมาะสมกับผูเชาพ้ืนท่ีหลายๆประเภท  
ควรมีการสืบคนขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับคูแขง (Competitor) เชน ศูนยการคา
กาดสวนแกว  ศูนยการคาพรอมเมนาดา ท่ีกําลังจะเปดตัวเร็วๆนี้ เปนตน 

นอกจากนั้นแลว ศูนยการคาควรเนนการส่ือสารใหกับผูเชาพื้นท่ีเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความคุมคาในการทําธุรกิจกับศูนยการคา  เชน แผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีมีตลอดท้ังป  
มีกิจกรรมเหตุการณพิเศษขนาดใหญ(Big Event) ท่ีใชงบลงทุนสูงเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา
ท่ัวไป  นอกจากนั้นควรแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการบริการที่ไดรับจากศูนยการคา 
รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆท่ีถูกปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
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 สวนปจจยัยอยท่ีอยูใน Quadrant C ถึงแมวาผูเชาพื้นท่ีจะใหความสําคัญไมมากนกั  แต
ในอนาคตอาจจะมากข้ึนและหากไมพจิารณาแกไข  อาจปรับข้ึนไปอยูใน Quadrant A ไดแก ปจจยั
ยอยเร่ืองอัตราคาเชาเหมาะสมกับทําเลที่ตั้งภายในศูนยการคาฯ มีวิธีการชําระเงินหลายรูปแบบ และ
อัตราคาใชจายสวนกลางที่เรียกเก็บ ซ่ึงควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑในการกําหนดคาใชจายตาม
แนวทางขางตน  นอกจากนัน้ควรทบทวนวิธีการชําระเงินและเพิ่มชองทางใหมีหลายรูปแบบมากข้ึน 
 ดานลักษณะทางกายภาพ   
 เม่ือทําการวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนท่ีอยูใน Quadrant A 
หมายถึงปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีผูใหบริการยังตอบสนองตอผูเชาพื้นท่ียังไมดีเพียงพอ 
เม่ือเปรียบเทียบกับความสําคัญท่ีผูเชาพื้นท่ีคํานึงถึงแลว พบวาปจจัยยอยท่ีควรพิจารณาเรงดวน
ไดแก การตกแตงภายนอกท่ีสวยงามรมร่ืน มีสภาพตัวอาคารสะอาดสวยงามไมทรุดโทรม ความ
เพียงพอของแสงสวางภายในศูนยและบริเวณทางเดิน มีรานคาแบรนดเนมท่ีทันสมัยและมีช่ือเสียง 
มีลิฟทบันไดเล่ือนท่ีเพียงพอพรอมใหบริการ ภายในศูนยฯมีบรรยากาศดีการตกแตงทันสมัย และมี
ปายบอกทางภายในศูนยการคาท่ีชัดเจน ดังนั้นศูนยการคาฯจึงควรพิจารณาปรับปรุงเรงดวน ดังนี้ 

ปจจัยยอยดานสภาพของตัวศูนยการคาฯตองมีการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 
(Preventive Maintenance)  เพื่อใหมีสภาพท่ีสวยงาม บรรยากาศรมร่ืน และมีความทันสมัย  ควรมี
แผนงานและงบประมาณไวรองรับทุกๆป  มีการนําแนวทางการตกแตงศูนยการคาฯแบบทันสมัย
มาปรับปรุงอยูเสมอ  รวมท้ังการตอบสนองตอปจจัยยอยดานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับตัวอาคารของ
ศูนยการคา  ไดแก  การเพิ่มไฟฟาแสงสวางในพื้นท่ีท่ีเปนจุดอับ  การดูแลรักษาระบบลิฟท บันได
เล่ือนใหมีสภาพพรอมใชตลอดเวลา  และมีรอบการบํารุงรักษาท่ีสมํ่าเสมอ เปนตน 

ปจจัยยอยเร่ืองมีรานคาแบรนดเนม  ศูนยการคาควรจัดหารานคาท่ีมีช่ือเสียง
เหมือนกับศูนยการคาฯช่ือดังกรุงเทพฯมาเปดใหบริการท่ีเชียงใหม  เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาในทุกกลุมมากข้ึน  

ปจจัยยอยเร่ืองปายบอกทาง  ศูนยการคาควรจัดทําปายบอกทางในศูนยฯท่ีทันสมัย
และสะดวกในการคนหารานคา เชน ระบบคนหาโดยใชคอมพิวเตอรจอสัมผัส (Touch Screen 
Directory Board) รวมท้ังการเพิ่มปายบอกทางภายในพื้นท่ีใหครอบคลุม  ปรับปายใหมีขนาดและ
สัญลักษณท่ีเดนชัดมากข้ึน เปนตน 

สวนปจจยัยอยท่ีอยูใน Quadrant C นั้นถึงแมวาผูเชาพื้นท่ีจะใหความสําคัญไมมากนัก  
แตในอนาคตอาจจะมากข้ึนและหากไมพจิารณาแกไข  อาจปรับข้ึนไปอยูใน Quadrant A ไดแก ปาย
ช่ือศูนยฯมีขนาดใหญเห็นไดชัดเจนในระยะไกล จดัพื้นท่ีนั่งพักรอหรือจุดนัดพบท่ีเพยีงพอ และมี
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เสนทางและจดุรับสงสินคาท่ีสะดวก ยกตัวอยางเชน  การติดต้ังปายบอกทางใหชัดเจน  การกําหนด
ระเบียบเพื่อควบคุมการใชพืน้ท่ี  การจัดสรรเวลาการเขามาใชพื้นท่ีของรถรับสงแตละชนิด 
 
 ดานการสงเสริมการตลาด 

เม่ือทําการวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนท่ีอยูใน Quadrant A 
หมายถึงปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด  ผูใหบริการยังตอบสนองตอผูเชาพื้นท่ียังไมดีเพียงพอ 
เม่ือเปรียบเทียบกับความสําคัญท่ีผูเชาพื้นท่ีคํานึงถึงแลว พบวาปจจัยยอยท่ีควรพิจารณาเรงดวนไดแก 

ปจจัยยอยเร่ืองมีการใหสวนลดผูเชาพื้นท่ีเม่ือประสบปญหาทางดานธุรกิจ มีสวนลด
เม่ือมีการตอสัญญาระยะยาวหรือขยายพื้นท่ีเชา  ดังนั้นศูนยการคาฯจึงควรพิจารณาปจจัยยอยตางๆ
กลุมนี้  โดยมุงเนนการเขาชวยเหลือผูเชาพื้นท่ีใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบร่ืน มี
กระบวนการพิจารณารานคาแยกเปนกลุมตางๆเพื่อใหความชวยเหลือทางธุรกิจไดตรงจุด เชน กลุม
รานคาธุรกิจในเครือ  กลุมรานคาพันธมิตรหลัก (Key Account) กับ กลุมรานคาในทองถ่ิน  การ
ชวยเหลือทางธุรกิจอาจมีความแตกตางกันตามสภาพของปญหาและความตองการของผูเชาพื้นท่ี 

ปจจัยดานมีการจัดกิจกรรมการตลาด ศูนยการคาควรมีแผนสงเสริมการตลาดท่ีชัดเจน
และมีงบประมาณรองรับ เชน การลดราคา อยางตอเนื่อง มีการแจงกิจกรรมการตลาดใหรานคา
ทราบอยางท่ัวถึง  รวมท้ังมีการจัดการสงเสริมการตลาดดานอ่ืนๆ เชน การจัดกิจกรรมเหตุการณ
พิเศษ (Event) ท่ีดึงดูดใจโดยเฉพาะในชวงเทศกาลตางๆ  เพื่อเพิ่มจํานวนลูกคาและยอดขายใหกับผู
เชาพื้นท่ีอยางสมํ่าเสมอดวย 

ปจจัยดานศูนยการคามีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  ควรทําอยางตอเนื่อง
และทําการประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปในจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียงทราบ  ดําเนินการ
อยางสมํ่าเสมอจนกลายเปนสัญลักษณของศูนยการคาดานการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอชุมชน
และสังคม  สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 

สวนปจจยัยอยท่ีอยูใน Quadrant B ท่ีศูนยการคาฯตอบสนองไดดีอยูแลว ไดแก มีการ
จัดเหตุการณพเิศษ (Event) ตาง ๆท่ีดึงดูดลูกคา มีการติดปายโฆษณาศูนยฯครอบคลุมตามการจัด
จําหนายตางๆภายนอกศูนยอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงควรพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหดีอยางตอเนื่อง เพือ่
รักษาระดับความพึงพอใจของผูเชาพื้นท่ี 

 
ดานบุคลากร  
เม่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญและความพึงพอใจ ซ่ึงเม่ือ

ทําการวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนท่ีอยูใน Quadrant A หมายถึงปจจัยยอย
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ดานบุคลากร ท่ีผูใหบริการยังตอบสนองตอผู เชาพื้นท่ียังไมดีเพียงพอ เม่ือเปรียบเทียบกับ
ความสําคัญท่ีผูเชาพื้นท่ีคํานึงถึงแลว พบวาปจจัยยอยท่ีควรพิจารณาเรงดวน ไดแก 

ปจจัยยอยบุคลากรของศูนยฯมีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี มีความซ่ือสัตยเช่ือถือได  
ซ่ึงศูนยการคาฯควรปรับปรุงคุณภาพบุคลากรโดยเฉพาะเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย แมบาน 
รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีบริการลูกคาโดยตรง ใหมีการบริการท่ีมุงเนนลูกคาและมีความสุภาพ 
ซ่ือสัตย สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับศูนยการคาฯ  ควรเนนย้ํานโยบายใหพนักงานมุงเนนงานบริการท่ี
เปนเลิศ (Service Excellence) ควรออกกฎระเบียบใหพนักงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาม
ขอตกลงท่ีกําหนดข้ึน (Service Level Agreement)  เชน การใสใจดูแลลูกคาดวยการเขาไปบริการ
ภายใน 3 นาทีหลังจากท่ีไดรับการรองขอ  การแกปญหาการบริการจากการรองเรียนและตอบกลับ
ทันที โดยเฉพาะพนักงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการโดยตรง  ไดแก พนักงานรักษาความปลอดภัยและ
พนักงานรักษาความสะอาด  เจาหนาท่ีแผนกอาคารงานระบบ  และพนักงานตอนรับลูกคา  
นอกจากนี้ควรมีกระบวนการติดตามรับฟงความคิดเห็นของลูกคา (Voice of Customer: VOC 
System) เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานบริการของบุคลากร ควรมีการสรางแรงจูงใจในการใหบริการ
ลูกคาโดยการใหรางวัลแกพนักงานบริการดีเดน ท้ังในสวนของพนักงานบริษัท เจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย และพนักงานแมบาน เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติงาน เปนตน   

สวนปจจัยยอยท่ีอยูใน Quadrant C นั้นถึงแมวาผูเชาพื้นท่ีจะใหความสําคัญไมมากนัก  
แตในอนาคตอาจจะมากข้ึนและหากไมพิจารณาแกไข  อาจปรับข้ึนไปอยูใน Quadrant A  ไดแก 
บุคลากรของศูนยฯ ตอบสนองตอการแกไขปญหาไดรวดเร็ว มีการใหบริการอยางเทาเทียม มีความรู
สามารถแกไขปญหาไดถูกตอง และบุคลากรใหบริการของศูนยฯ มีจํานวนเพียงพอ ซ่ึงแนวทาง
ปรับปรุงเปนไปตามท่ีเสนอแนะขางตน  เพื่อสามารถตอบสนองตอความตองการของผูเชาพื้นท่ีได
มากข้ึน 

ดานกระบวนการใหบริการ 
เม่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญและความพึงพอใจ  และทํา 

การวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนท่ีอยูใน Quadrant A หมายถึงปจจัยยอยดาน
การใหบริการ ท่ีผูใหบริการยังตอบสนองตอผู เชาพื้นท่ียังไมดี เพียงพอ เ ม่ือเปรียบเทียบกับ
ความสําคัญท่ีผูเชาพื้นท่ีคํานึงถึงแลว พบวาปจจัยยอยท่ีควรพิจารณาเรงดวนไดแก 

ปจจัยยอยดานการรับแจงซอมท่ีรวดเร็ว จากชางอาคารงานระบบ การใหบริการ ณ จุด 
รับสงสินคา ท่ีสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นศูนยการคาฯควรมีการพัฒนาดานความรวดเร็วในการใหบริการ  
โดยการกําหนดกระบวนการใหบริการที่เปนมาตรฐานเพ่ือเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ ควรนํา
มาตรฐาน ISO9001:2008 มาทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติและปรับปรุงใหดีข้ึน รวมท้ังควรมีระบบ
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หรือเทคโนโลยีในการรับแจงงานซอมแซม เชน ระบบแจงซอมออนไลน (Job order online) เพื่อลด
ระยะเวลาและข้ันตอนในการทํางาน 

สวนปจจัยยอยท่ีอยูใน Quadrant C นั้นถึงแมวาผูเชาพื้นท่ีจะใหความสําคัญไมมากนัก   
แตในอนาคตอาจจะมากข้ึนและหากไมพิจารณาแกไข  อาจปรับข้ึนไปอยูใน Quadrant A ไดแก 
ปจจัยยอยเร่ืองการติดตอพนักงานและผูบริหาร มีความสะดวกเขาถึงงาย  ดังนั้นศูนยการคาฯ ควรเพิ่ม
ชองทางการติดตอกับผูบริหารเพื่อรับฟงขอคิดเห็นตางๆมากข้ึน ยกตัวอยางเชน เบอรโทรศัพทสาย
ตรง (Hot line phone)  ชองทางอีเมล(E-mail)  หรือเฟสบุค(Face book) เปนตน  ควรจัดใหมีการตรวจ
เยี่ยมรานคา (Shop visit) โดยผูบริหารฝายรานคาสัมพันธหรือตัวแทนเปนประจํา  เพื่อสรางความ
ใกลชิดและเปนการส่ือสารแบบสองทาง (2-way communication) เพื่อใหขอเสนอแนะตางๆ และควร
มีการตอบกลับขอมูลลูกคา (Feed back) เพื่อแสดงถึงความใสใจแกปญหาใหกับลูกคาได 

นอกจากนั้นควรพิจารณาปจจัยยอยเร่ือง ข้ันตอนการทําสัญญาเชาสะดวก ไมยุงยาก 
ซับซอน มีการรับชําระเงินและออกใบเสร็จถูกตองและรวดเร็ว และมีการแจงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจพิจารณาเปนลําดับรองๆลงไป 

 
ดานการจัดจําหนาย 
เม่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญและความพึงพอใจ  และทํา

การวิเคราะหดวยเทคนิค IPA แลวพบวา  ปจจัยยอยสวนท่ีอยูใน Quadrant A  หมายถึงปจจัยยอยท่ีผู
ใหบริการยังตอบสนองตอผูเชาพื้นท่ียังไมดีเพียงพอ ไดแก 

ปจจัยยอยเร่ืองมีพื้นท่ีจอดรถอยางเพียงพอ ความสะดวกของจุดรับสงสินคา ดังนั้น
ศูนยการคาฯ ควรมีโครงการพัฒนาปรับปรุงขยายพ้ืนท่ีลานจอดรถเพ่ิมข้ึนเพื่อใหเพียงพอและ
สะดวกสบายมากข้ึนท้ังในอาคารและนอกอาคาร  ควรจัดใหมีพื้นท่ีจอดรถสํารองกรณีท่ีศูนยการคา
จัดกิจกรรมใหญๆเพื่อรองรับการจราจรท่ีหนาแนน  

ปจจัยยอยเ ร่ืองระบบขนสงมวลชนรอบนอกศูนยการคา   ซ่ึงศูนยการคา  ควร
ประสานงานกับหนวยงานขนสงจังหวัดและเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อหารือแนวทางการจัดหา
ระบบขนสงมวลชนรอบนอกศูนยการคาฯ เพื่อสรางความหลากหลายใหกับลูกคาท่ีเขามาใชบริการ
มากข้ึน หรือศูนยการคาฯ ควรจัดหารถรับสงฟรี(Free Shuttle Service) ระหวางศูนยการคาฯ และใน
ตัวเมือง เพื่อรับสงลูกคาใหเขามาใชบริการในศูนยฯ กลุมเปาหมายท่ีควรพิจารณายกตัวอยางเชน 
โรงแรมภายในตัวเมือง มหาวิทยาลัย สนามบิน หมูบานจัดสรรขนาดใหญ เปนตน 

สวนปจจัยท่ีอยูใน Quadrant B นั้น ไดแก การจราจรไมติดขัด  การเดินทางมาศูนยฯ 
เขา-ออก ไดสะดวกสบาย  ศูนยการคาฯ ตั้งอยูบนทําเลที่เหมาะตอผูเชาในการทําธุรกิจ ถึงแมวา
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ศูนยการคาฯจะตอบสนองไดดีเม่ือเปรียบเทียบกับความสําคัญแลว  แตหากไมมีการปรับปรุงเลย  
ปจจัยยอยกลุมนี้อาจถอยกลับไปอยูใน Quadrant A ก็เปนได เชน การใหบริการดานจราจร และความ
สะดวกในการเขา-ออกพ้ืนท่ีศูนยการคาฯไมใหติดขัด การจัดใหมีเจาหนาท่ีตํารวจจราจร  หรือการ
อบรมเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรถยนตออกจากพ้ืนท่ี  เปนตน 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับลูกคาเฉพาะกลุม 
รานคาประเภทอาหาร 
เม่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญและความพึงพอใจพบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ การจัดแยกพื้นท่ีของกลุมสินคา  ปจจัยดานกระบวนการ การแจงขอมูลขาวสาร
ท่ีเปนประโยชน  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การใหสวนลดเม่ือทําสัญญาระยะยาว  ปจจัยดาน
กายภาพ การจัดท่ีนั่งพักรอ  มีคาเฉล่ียตํ่ากวา  ดังนั้น จึงควรพิจารณาการจัดพื้นท่ีกลุมสินคาประเภท
รานอาหารใหมีความเหมาะสม จัดใหรวมกลุมไมกระจายท่ัวไปในศูนยการคา  รวมทั้งควรจัดท่ีนั่ง
พักรอใหกับลูกคาเพื่อรอรับการใหบริการ  ในดานการสื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนควรใหท่ัวถึง
และตอเนื่อง  รวมท้ังควรมีหลักเกณฑในการพิจารณาใหสวนลดเม่ือผูเชาพื้นท่ีทําสัญญาระยะยาว  

รานเส้ือผาและเคร่ืองประดับโซนจังชั่นเอกซ  ธนาคาร  และรานคาไอที โทรศัพท 
เม่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญและความพึงพอใจพบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ระบบรักษาความปลอดภัย และมีหองน้ําใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ียต่ํา
กวา  ดังนั้น  จึงควรพิจารณาระบบรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี  ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลพื้นท่ี
อยางสม่ําเสมอ  เพื่อปองกันเหตุโจรกรรมลักทรัพยท่ีเกิดข้ึนบอยคร้ัง  ใหผูเชาพ้ืนท่ีรูสึกมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน  ควรจัดรอบการตรวจอยางสมํ่าเสมอ ใชเทคโนโลยีเขามาควบคุม เชน ระบบ
นาฬิกายามแบบอิเล็กทรอนิค (Guard Tour System) ศูนยการคาฯควรจัดใหมีระบบกลองวงจรปด 
(CCTV System) ท่ีครอบคลุมและเพียงพอตอการตรวจตราโดยเจาหนาท่ีหองควบคุม  สวนปจจัย
ยอยเร่ืองการใหบริการหองน้ําท่ีเพียงพอ  พบวารานคากลุมนี้อยูในพื้นท่ีช้ัน G  ซ่ึงมีจํานวนหองน้ํา
ใหบริการนอยกวาพื้นท่ีช้ันอ่ืนๆ จึงควรพิจารณาปรับปรุงหองน้ําใหมีจํานวนมากข้ึน  เพื่อรองรับ
การใชบริการใหเพียงพอ ควรจัดใหมีหองน้ําแยกสําหรับพนักงานรานคาเพื่อเปนสัดสวน 

รานคาประเภทธนาคารและสถาบันการเงิน  ศูนยการคาควรปรับปรุงดานความ
สะดวกสบายในการเขาและออกพื้นท่ี  เนื่องจากลูกคาท่ีเขามาใชบริการตองการความเรงดวน  ใช
เวลาในการทําธุรกรรมทางการเงินไมนานมาก  จึงควรจัดพ้ืนท่ีใหลูกคาสามารถใชบริการธนาคาร
และสถาบันการเงินไดรวดเร็วสะดวกสบายมากข้ึน 
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รานคาประเภทอาหาร  และรานคาเส้ือผาแบรนดเนม 
พบวาปจจัยดานกายภาพ การจัดพื้นท่ีนั่งพักรอหรือจุดนัดพบท่ีเพียงพอ  มีคาเฉล่ียต่ํา

กวา  ดังนั้น  ศูนยการคาจึงควรพิจารณาปรับปรุงการจัดจําหนายใหจุดนั่งพักเพื่อใหลูกคาสามารถ
พักผอน  หรือรอรับการบริการในรานคา  ควรจัดใหมีพื้นท่ีพักผอนเปนจุดนัดพบของลูกคา  เพื่อให
ลูกคาไดรับความสะดวกสบายมากข้ึน 

รานคาลักษณะธุรกิจหางหุนสวนจํากัด  และเจาของคนเดียว 
พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  การใหสวนลดเม่ือประสบปญหาทางธุรกิจ  มี

คาเฉล่ียตํ่ากวา  ดังน้ัน  ศูนยการคาจึงควรพิจารณาหลักเกณฑในการใหสวนลดรานคาประเภทนี้เม่ือ
ประสบภาวะปญหา  ควรเขาไปมีสวนรวมในการสงเสริมการตลาดดานตางๆ  แนะนําทางดาน
ธุรกิจใหสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน  เนื่องจากสวนใหญเปนรานคาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
ท่ีอาจขาดประสบการณดานการทําการตลาด  หรือขาดการสนับสนุนท่ีดีพอ 

ปจจัยท่ีรานคาลักษณะหางหุนสวนจํากัด  มีคาเฉล่ียตํ่ากวาดานอ่ืนๆ ไดแก  ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ การรักษาความปลอดภัย  ความเพียงพอของหองน้ํา   ปจจัยดานกายภาพ การตกแตงพื้นท่ี
ศูนยการคา  ปจจัยดานกระบวนการ การรับแจงซอมท่ีรวดเร็ว  ดังนั้น  ทางศูนยการคาจึงควร
ปรับปรุงดานตางๆเพ่ือตอบสนองปจจัยดังกลาว  ควรมีกระบวนการใหบริการรักษาความปลอดภัย
ท่ีสรางความมั่นใจใหกับผูเชาพื้นท่ี  และควรปรับปรุงกระบวนการรับแจงซอมใหมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 


