
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค 

  
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้แบบอิสระตามหลกัสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ตอ้งการน าขอ้มูลท่ีได้จากลูกคา้ไปพฒันาการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถาม ดังนั้ นจึงขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นตามความป็นความจริงมากท่ีสุด 

ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

 นายสังวร  ลานยศ 
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
  

ค าช้ีแจงรายละเอยีดของแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 

เดค 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ หน้าข้อความทีท่่านต้องการเลอืกหรือเขียนข้อความตัวเลขลงในช่องว่าง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. ภูมิล าเนา 
 (   ) 1. อเมริกา    (   ) 2. ยโุรป 
 (   ) 3. เอเชีย    (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………) 

 
2. เพศ  
 (   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง 
 
3. อาย ุ  
 (   )1. 21 – 30 ปี    (   )2. 31 – 40 ปี 
 (   )3. 41 – 50 ปี     (   )4. 50 ปีข้ึนไป (โปรดระบุ …………) 
 
4. การศึกษาสูงสุด  
 (   ) 1. ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี      
 (   ) 2. ปริญญาตรี  
 (   ) 3. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี (โปรดระบุ …………………)  
  
5. รูปแบบของธุรกิจ 

(   ) 1. เจา้ของคนเดียว   (   ) 2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
(   ) 3. บริษทัจ ากดั   (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ…………………..) 
 

6. ลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีท่านด าเนินกิจการหรือท างานอยู ่

 (   )1. น าเขา้-ส่งออก   (   )2. ธุรกิจขายปลีก 
 (   )3. ธุรกิจขายส่ง   (   )4. ธุรกิจประเภท E-commerce   
 (   )5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ………………………..) 
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7. ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
 (   ) 1. ไม่เกิน 1 ปี    (   ) 2. 1 – 5 ปี 

(   ) 3. 6 – 10 ปี     (   ) 4. 10 ปีข้ึนไป (โปรดระบุ………) 
 
8. ยอดสั่งซ้ือสินคา้ของท่านโดยเฉล่ียต่อเดือน จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ราคา FOB) 
 (   )1. ต ่ากวา่ USD 5,000    (   )2. USD 5,001 – 10,000  
 (   )3. USD 10,001 – 15,000    (   )4. USD 15,001 – 20,000  
 (   )5. USD 20,000 ข้ึนไป (โปรดระบุ…………) 
 
9. ต าแหน่งงานของท่านในธุรกิจ 
 (   ) 1. เจา้ของกิจการ   (   ) 2. หวัหนา้ฝ่ายจดัซ้ือ 

(   ) 3. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ  (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ…………….) 
 
10. กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ท่านซ้ือจากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จงัหวดั
เชียงใหม่ คร้ังล่าสุด เป็นสินคา้ประเภทใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   )1. ผลิตภณัฑป์ระเภทกล่องของขวญั    
 (   )2. ผลิตภณัฑป์ระเภทถุงกระดาษ  
 (   )3. ผลิตภณัฑป์ระเภทสมุดและอลับั้ม   
 (   )4. ผลิตภณัฑป์ระเภทการ์ด 

(   )5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ…………….…….) 
  
11. บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของท่านในการเลือกซ้ือสินคา้จาก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 

(   )1. เพื่อน/ผูร่้วมงาน     
(   )2. ผูบ้งัคบับญัชาในสายงาน 
(   )3. ตวัท่านเอง     
(   )4. ลูกคา้ร้านคา้ปลีก 
(   )5. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
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12. ความถ่ีในการซ้ือสินคา้จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จงัหวดัเชียงใหม่ 
(   )1. นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน   
(   )2. 1 – 2 คร้ังต่อเดือน 
(   )3. 3 - 4 คร้ังต่อเดือน    
(   )4. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
 

13. ท่านซ้ือสินคา้จากหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จงัหวดัเชียงใหม่ ทาง
ช่องทางใดเป็นประจ า 

(   )1. โรงงาน/โชวรู์ม    
(   )2. งานแสดงสินคา้ 
(   )3. E-Mail     
(   )4. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
 

14. ท่านรู้จกัหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จงัหวดัเชียงใหม่ จากแหล่งใด (เลือกได้
มากกวา่ 1 ขอ้)  

(   ) 1. งานแสดงสินคา้      
(   ) 2. เวบ็ไซตข์องห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
(   ) 3. ครอบครัว / เพื่อนชาวต่างชาติ    
(   ) 4. รู้ดว้ยตนเอง  
(   ) 5. กรมส่งเสริมการส่งออก / หน่วยงานจากภาครัฐ  
(   ) 6. เพื่อนชาวไทย 
(   ) 7. หนงัสือพิมพ ์/ นิตยาสารอ่ืนๆ    
(   ) 8. แผน่พบั / ใบปลิว 
(   ) 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
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15. เหตุผลท่ีท่านเลือกซ้ือสินคา้ จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จงัหวดั
เชียงใหม่ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

(   ) 1. สินคา้มีคุณภาพดี 
(   ) 2. มีการออกแบบแสดงถึงความเป็น International Tradition 
(   ) 3. ผลิตภณัฑส์อดคลอ้งกบั trend ในแต่ละปี  
(   ) 4. สินคา้มีประโยชน์ใชส้อย 
(   ) 5. สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด 
(   ) 6. รูปแบบและสีสันดึงดูดใจ 
(   ) 7. ราคาไม่แพง 
(   ) 8. มีส่วนลดกรณีซ้ือในปริมาณมาก 
(    ) 9.  มีการจดัสรรพื้นท่ีส าหรับการเจรจาโดยเฉพาะ (แยกออกจากในส่วนของพื้นท่ีแสดงสินคา้) 
(   ) 10. ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้หาไดง่้าย 
(   ) 11. พนกังานขายมีความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดี 
(   ) 12. มีบริการสั่งซ้ือผา่นเวบ็ไซต ์
(   ) 13. โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ 
(   ) 14. มีการติดต่อจากพนกังานหลงัการขาย 
(   ) 15. ความมีช่ือเสียงของห้างหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
(   ) 16. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
 

16. ท่านไปงานแสดงสินคา้ของท่ีระลึกและตกแต่งบา้นประมาณก่ีคร้ังต่อปี (รวมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

(   )1. นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี   
(   )2. 1 – 2 คร้ังต่อปี 
(   )3. 3 - 4 คร้ังต่อปี    
(   )4. 5 - 6 คร้ังต่อปี 
(   )5. มากกวา่ 6 คร้ังต่อปี    
(   )6. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
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17. งานแสดงสินคา้ใดท่ีท่านไปเป็นประจ า (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   )1. Paperworld Frankfurt (Germany) 
(   )2. Ambiente Frankfurt (Germany) 
(   )3. Tendence Frankfurt (Germany) 
(   )4. Hong Kong International Gifts Fair 
(   )5. Hong Kong Mega Show Part 1 
(   )6. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 

 
18. งานแสดงสินคา้ใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

(   )1. Paperworld Frankfurt (Germany) 
(   )2. Ambiente Frankfurt (Germany) 
(   )3. Tendence Frankfurt (Germany) 
(   )4. Hong Kong International Gifts Fair 
(   )5. Hong Kong Mega Show Part 1 
(   )6. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 

 
19. ภาพรวมการซ้ือสินคา้/รับบริการจากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่านมีความพึงพอใจในระดบัใด 
 (    ) 1.นอ้ยท่ีสุด     
 (    ) 2.นอ้ย    
 (    ) 3. ปานกลาง     
 (    ) 4.มาก    
 (    ) 5. มากท่ีสุด  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค   
 
ค าช้ีแจง : โปรดพจิารณาข้อความทีก่ าหนดให้ต่อไปนี ้แล้วท าเคร่ืองหมาย / ในช่องทีท่่านเห็นว่าตรง
กบัความพงึพอใจของท่านที่มีต่อข้อความดังกล่าว 
 

ความพงึพอใจของลูกค้า 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

1.1 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั           

1.2 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทถุงกระดาษ           

1.3 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม           

1.4 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทการ์ด           

1.5 คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั           
1.6 คุณภาพของสินคา้ประเภทถุงกระดาษ           

1.7 คุณภาพของสินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม           

1.8 คุณภาพของสินคา้ประเภทการ์ด           

1.9 คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต           

1.10 การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็น 

International Tradition 
          

1.11 ความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของสินคา้ เช่น 
สีของดอกไมท่ี้ใชป้ระดบั เป็นตน้ 

          

1.12 ความเรียบร้อยและความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์หรือ 
หีบห่อในการจดัส่ง 

          

1.13 ความมีช่ือเสียงของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

          

1.14 มีสินคา้ รูปแบบใหม่ออกมาแสดงอยา่งสม ่าเสมอ           
 



  
143 

ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product) (ต่อ) 
1.15 สินคา้มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจหรือตรงกบัวฒันธรรมของ

ประเทศนั้นๆ 
          

1.16 โลโก ้(Logo) ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค จดจ าไดง่้าย 

          

1.17 สามารถผลิตไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้           
1.18 มีการรับประกนัสินคา้หลงัการขาย           
1.19 สามารถรองรับค าสั่งซ้ือในปริมาณมากได ้           
1.20 สินคา้ถูกตอ้งตามเกณฑ ์หรือ สเปคท่ีไดต้กลงไว ้           
2. ด้านราคา (Price) 

2.1 ราคาของสินคา้แต่ละประเภทถูกกวา่ผูข้ายอ่ืนๆใน
ประเภทเดียวกนั 

          

2.2 ราคาสินคา้มีความสม ่าเสมอ ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย           
2.3 สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก           
2.4 มีความยดืหยุน่ของราคาท่ีใชใ้นการขาย เช่น ราคา

โรงงาน (EX-WORK) ราคาแบบ FOB เป็นตน้ 
          

2.5 จ านวนเงินมดัจ าร้อยละ  30 ของมูลค่าสินคา้มีความ
เหมาะสม 

          

2.6 ช าระสินคา้เป็นเงินสกุลต่างประเทศได ้           
2.7 ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตก

ลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma 
Invoice ใหลู้กคา้ 

          

2.8 ราคาสินคา้คุม้ค่าในการน าไปขายต่อ หรือสามารถ
สร้างก าไรใหก้บัผูซ้ื้อได ้ 

          

2.9 รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง 
ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

3. ด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.1 สินคา้ในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของหา้งหุน้ส่วน

จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีการจดัเรียง
สินคา้สวยงามเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 

          

3.2 น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์
เป็นจ านวนมาก 

          

3.3 การตกแต่ง และบรรยากาศภายของร้านในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์ มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 

          

3.4 ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์หาไดง่้าย            
3.5 ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการร่วมงานแสดงสินคา้ หรืองาน

แฟร์ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค มีความเหมาะสม 

          

3.6 เวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค ให้รายละเอียดชดัเจน 

          

3.7 มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย สามารถติดต่อไดส้ะดวก 
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท ์และ โทรสาร   

          

3.8 ป้ายช่ือในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์มองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

          

3.9 บริษทัขนส่งท่ี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดคใชอ้ยูมี่บริการรวดเร็วและมีคุณภาพ 

          

3.10 การตอ้นรับจากพนกังานเม่ือท่านเขา้มาเยีย่มชมในคูหา
งานแสดงสินคา้  

          

3.11 มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น 
PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ 

          

3.12 โรงงานมีระบบการผลิตท่ีทนัสมยั           
3.13 การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา           
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
          

4.2 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบั
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

          

4.3 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (มากกวา่ 
10,000 USD ข้ึนไป) 

          

4.4 มีการส่งบตัรเขา้งานเพื่อเช้ือเชิญท่านเพื่อใหเ้ขา้มาดูงาน
แสดงสินคา้ในงานต่างๆ เช่น PAPERWORLD 
AMBIENTE  เป็นตน้ 

          

4.5 มีบริการเคลมสินคา้อนัเน่ืองจากความผดิพลาดจาก
กระบวนการผลิต เช่น สีหรือขนาดของกระดาษไม่ตรง
ตามสเปค เป็นตน้ 

          

4.6 มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้           
4.7 การประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ในการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ 

หรืองานแฟร์ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม หรือไม่กระชั้นชิดเกินไป 

          

4.8 พนกังานขายมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ได ้

          

4.9 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 

          

4.10 การแต่งกายของพนกังานขายมีความสุภาพเรียบร้อย           
4.11 พนกังานขายสามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น 

ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ 
          

4.12 พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของลูกคา้           
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค   
โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ในช่องวา่ง (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน 

ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาของผู้ตอบแบบสอบถาม (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

1 (    ) ไม่มีความหลากหลายของประเภทสินคา้ 
2 (    ) สินคา้ไม่มีคุณภาพ  
3 (    ) การออกแบบผลิตภณัฑไ์ม่ไดแ้สดงถึงความเป็น International Tradition 
4 (    ) ขาดความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของสินคา้ เช่น เช่น สีของดอกไมท่ี้ใช้

ประดบั เป็นตน้ 
5 (    ) ช่ือเสียงของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ไม่เป็นท่ีรู้จกั 
6 (    ) ไม่มีสินคา้ รูปแบบใหม่ออกมาแสดงอยา่งสม ่าเสมอ หรือมีนอ้ยเกินไป 
7 (    ) สินคา้ไม่มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ หรือ ไม่ตรงกบัวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ 
8 (    ) สินคา้ไม่ตรงตามเกณฑ ์หรือสเปค ท่ีไดต้กลงไว ้
9 (    ) ราคาของสินคา้แต่ละประเภทแพงกวา่ในทอ้งตลาด 

10 (    ) ไม่มีความยดืหยุน่ของราคาท่ีใชใ้นการขาย  
11 (    ) จ านวนเงินมดัจ าร้อยละ  30 ของมูลค่าสินคา้ไม่มีความเหมาะสม หรือมากเกินไป 
12 (    ) ความผดิพลาดในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ไม่

ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma invoice ใหลู้กคา้ 
13 (    ) มีสินคา้จดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ นอ้ยเกินไป 
14 (    ) ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์หาไดย้าก 
15 (    ) การส่งมอบสินคา้ไม่ตรงเวลา หรือ ล่าชา้ 
16 (    ) เวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ไม่มีรายละเอียดท่ี

ชดัเจน 
17 (    ) ไม่มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

เป็นตน้ 
18 (    ) ไมมี่สินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้ 
19 (    ) พนกังานขายขาดความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้
20 (    ) พนกังานขายไม่สามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษา

อิตาลี เป็นตน้ 
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21 (    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 
22 (    ) ไม่พบปัญหา 

 
2. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
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ภาคผนวก ข 
 

Questionnaire 
 

Subject: Customer Satisfaction towards Marketing Mix of Chiangmai International Dec 
Limited Partnership  

  
This questionnaire is a partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of 

Business Administration, Chiang Mai University, Thailand. All of the data in this questionnaire is 
used solely for educational purpose and will be kept confidential. Please take a few moments to 
complete this questionnaire based on your experience. Your participation is very much 
appreciated.  

Thank you very much for your kind co-operation. 
  
 

Mr.Songwon Lanyose  
MBA Student 

 Faculty of Business Administration, Chiang Mai University 
 

 
 

This questionnaire is divided into 3 parts as follow: 
Part 1: General information 
Part 2: Information regarding customer satisfaction towards marketing mix of 

Chiangmai International Dec Limited Partnership  
Part 3: Problems and suggestions  
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Please mark √ for an appropriate choice or fill in the blank  
 
Part 1 General Information  
 
1. Continent of Origin 
 (   ) 1. America    (   ) 2. Europe 
 (   ) 3. Asia    (   ) 4. Other (Please specify …………………) 
 
2. Gender 
 (   ) 1. Male    (   ) 2. Female 
 
3. Age 
 (   ) 1. 21 – 30     (   ) 2. 31 – 40  
 (   ) 3. 41 – 50     (   ) 4. Higher than 50 (Please specify………)  
  
4. Educational level 
 (   ) 1. Below Bachelor’s Degree      
 (   ) 2. Bachelor’s Degree  
 (   ) 3. Higher than Bachelor’s Degree (Please specify……………………) 
 
5. Type of your business organization 

(   ) 1. Single Proprietorship  (   ) 2. Limited Partnership 
(   ) 3. Limited Company   (   ) 4. Other (Please specify …………………) 

 
6. Type of your business category 

 (   )1. Import - Export   (   )2. Retailer 
 (   )3. Wholesaler   (   )4. E-commerce   
 (   )5. Other (Please specify …………………) 
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7. Year(s) of business operation 
 (   ) 1. Less than 1 year    

(   ) 2. 1 – 5 year(s) 
(   ) 3. 6 – 10 years    
(   ) 4. More than 10 years (Please specify………………) 
 

8. Average monthly purchase from Chiangmai International Dec Limited Partnership (FOB price) 
 (   ) 1. Below USD 5,000   (   ) 2. USD 5,001 – 10,000    

(   ) 3. USD 10,001 – 15,000   (   ) 4. USD 15,001 – 20,000    
(   ) 5. Above USD 20,000 (Please specify………………) 

 
9. Your position in your business organization 
 (   ) 1. Business Owner   (   ) 2. Purchasing Manager 

(   ) 3. Purchasing Officer  (   ) 4. Other (Please specify …………………) 
 
10. The latest product type that you purchased from Chiangmai International Dec Limited 
Partnership (You may choose more than one choice) 
 (   ) 1. Gift Box Sets   
 (   ) 2. Paper Bags  
 (   ) 3. Notebooks/Photo Albums 
 (   ) 4. Greeting Cards  

(   ) 5. Other (Please specify …………………) 
 
11. The person who influenced your purchasing decision at Chiangmai International Dec Limited 
Partnership  

(   ) 1. Friend/Co-worker     
(   ) 2. Supervisor 
(   ) 3. Yourself     
(   ) 4. Retailer Customer 
(   ) 5. Other (Please specify …………………) 
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12. The frequency of your purchase from Chiangmai International Dec Limited Partnership  
(   ) 1. Less than once a month   
(   ) 2. 1 – 2 time(s) per month 
(   ) 3. 3 - 4 times per month   
(   ) 4. Other (Please specify …………………) 
 

13. The distribution channel which you purchased products from Chiangmai International Dec 
Limited Partnership  

(   ) 1. Factory/Showroom   
(   ) 2. Product Exhibition  
(   ) 3. E-Mail 
(   ) 4. Other (Please specify …………………) 
 

14. How did you know about Chiangmai International Dec Limited Partnership? (You may 
choose more than one choice) 

(   ) 1. Product Exhibition      
(   ) 2. Website of Chiangmai International Dec Limited Partnership  
(   ) 3. Family/Friends    
(   ) 4. By Yourself  
(   ) 5. Department of Export Promotion/Government Sector 
(   ) 6. Thai Friends 
(   ) 7. Newspapers/Magazines    
(   ) 8. Brochures/Flyers 
(   ) 9. Other (Please specify …………………) 
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15. The main reason (s) you chose to purchase products from Chiangmai International Dec 
Limited Partnership (You may choose more than one reason) 
  (   ) 1. Product Quality 

(   ) 2. Designs that reflected international tradition 
(   ) 3. Products that corresponded with trends in each year   
(   ) 4. Functionality of products 
(   ) 5. Variety of product range  
(   ) 6. Attractive designs and colors 
(   ) 7. Reasonable price 
(   ) 8. Discounts for bulk buying  
(   )  9. Having special area or section for business negotiation (separated from product 

            display section) 
(   ) 10. Ease of access to product booth in exhibition  
(   ) 11. Knowledgeable sale staffs  
(   ) 12. Online purchase from website 
(   ) 13. Interesting promotion 
(   ) 14. After-sales services and supports 
(   ) 15. Reputation of Chiangmai International Dec Limited Partnership  
(   ) 16. Other (Please specify …………………) 
 

16. The number of time you visited souvenir and home decoration exhibition(s) (in your country 
and abroad)  

(   ) 1. Less than once per year   
(   ) 2. 1 – 2 time(s) per year  
(   ) 3. 3 - 4 times per year    
(   ) 4. 5 - 6 times per year 
(   ) 5. More than 6 times per year    
(   ) 6. Other (Please specify …………………) 
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17. The exhibition that you visited most frequently (You may choose more than one reason) 
(   ) 1. Paperworld Frankfurt (Germany) 
(   ) 2. Ambiente Frankfurt (Germany) 
(   ) 3. Tendence Frankfurt (Germany) 
(   ) 4. Hong Kong International Gifts Fair 
(   ) 5. Hong Kong Mega Show Part 1 
(   ) 6. Other (Please specify ……………………………………) 

 
18. The exhibition that affected your purchasing decision the most 

(   ) 1. Paperworld Frankfurt (Germany) 
(   ) 2. Ambiente Frankfurt (Germany) 
(   ) 3. Tendence Frankfurt (Germany) 
(   ) 4. Hong Kong International Gifts Fair 
(   ) 5. Hong Kong Mega Show Part 1 
(   ) 6. Other (Please specify ……………………………………) 

 
19. Overall, how satisfy were you with products/services of Chiangmai International Dec Limited 
Partnership? 

(    ) 1. Very Low   
(    ) 2. Low    
(    ) 3. Medium   
(    ) 4. High    
(    ) 5. Very High 
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Part 2 Information regarding customer satisfaction towards marketing mix of Chiangmai 
International Dec Limited Partnership 
 
Instruction: Please consider each following topic and mark √ for an appropriate 
satisfaction level 
 

Customer’s Satisfaction 

Satisfaction Level 

Ve
ry 

Hi
gh

 

Hi
gh

 

M
ed

ium
 

Lo
w 

Ve
ry 

Lo
w 

1. Product  
1.1 Variety of gift box set products           
1.2 Variety of paper bag products           
1.3 Variety of notebook and photo album products           
1.4 The Variety of greeting card products            
1.5 Quality of gift box set products           
1.6 Quality of paper bag products            
1.7 Quality of notebooks and photo album products      
1.8 Quality of greeting card products      
1.9 Quality of materials that used in production      

1.10 Designs that reflected international tradition      
1.11 Attractiveness of product colors e.g. colors of flower 

ornaments 
     

1.12 Tidiness and endurance of product packaging       
1.13 Reputation of Chiangmai International Dec Limited 

Partnership 
          

1.14 Consistency of launching a new product           
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Customer’s Satisfaction 

Satisfaction Level 

Ve
ry 

Hi
gh

 

Hi
gh

 

M
ed

ium
 

Lo
w 

Ve
ry 

Lo
w 

1. Product  
1.15 Products which embodied traditional stories/tales of 

that country 
          

1.16 Logo of Chiangmai International Dec Limited 
Partnership is easy to remember. 

          

1.17 Products meet customer needs           
1.18 Product warranty            
1.19 Capability of handling           
1.20 Product specification is correct           
2. Price 

2.1 Product prices lower than those of other distributors           

2.2 Stable product prices            

2.3 Variation of price range           
2.4 Flexible product pricing e.g. EX-WORK , FOB           

2.5 Reasonable payment deposit (30% of product 
price) 

          

2.6 Accepting foreign currency            

2.7 Accuracy of price calculation e.g. the negotiated 
price being charged and indicated in the invoice  

     

2.8 Worthiness of product value for reselling           

2.9 Optional payment methods e.g. Bank transfer, 
Letter of Credit etc. 
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Customer’s Satisfaction 

Satisfaction Level 

Ve
ry 

Hi
gh

 

Hi
gh

 

M
ed

ium
 

Lo
w 

Ve
ry 

Lo
w 

3. Place 

3.1 Appealing product booth layout in exhibition/fair            
3.2 Adequate amount of products presented in 

exhibition/fair 
          

3.3 Appropriate product booth atmosphere and 
decoration  

          

3.4 Convenient product booth location           

3.5 Suitable season/period of year to present products 
in exhibition/fair 

          

3.6 Detailed and informative website of Chiangmai 
International Dec Limited Partnership 

          

3.7 Various ways to contact Chiangmai International 
Dec Limited Partnership e.g. Email, Tel. and Fax.                    

          

3.8 Noticeable sign in exhibition/fair            
3.9 Speed and quality of shipping/logistics company 

used by Chiangmai International Dec Limited 
Partnership 

          

3.10 Warm and welcoming reception by staffs in 
exhibition/fair 

          

3.11 Continually attendance to exhibitions/fairs e.g. at 
Paperworld Ambiente   

          

3.12 Standard manufacturing system           

3.13 Timeliness of product delivery              
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Customer’s Satisfaction 

Satisfaction Level 

Ve
ry 

Hi
gh

 

Hi
gh

 

M
ed

ium
 

Lo
w 

Ve
ry 

Lo
w 

4. Promotion 

4.1 Advertising on media by Department of 
International Trade Promotion 

          

4.2 Informative brochures/flyers by Chiangmai 
International Dec Limited Partnership   

          

4.3 Discount for bulk buying e.g. discount for purchase 
order over 10,000 USD   

          

4.4 Invitation cards sent to customers e.g. invitation for 
Paperworld Ambiente   

     

4.5 Defective product claim policy e.g. incorrect 
product color/type 

     

4.6 Product samples sent to customers       
4.7 Appropriate teaser prior to exhibition/fair         
4.8 Informative and knowledgeable salespeople            
4.9 Hospitable and enthusiastic salespeople           

4.10 Appropriately dressed salespeople           
4.11 Multi-language speaking salespeople such as 

English, French, Italian, etc.  
     

4.12 Attentive and thoughtful salespeople      
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Part 3 Problems and Recommendations  
Please mark √ for issues that you are not satisfied while shopping at Chiangmai International Dec 
Limited Partnership 
Problems (You may choose more than one choice) 
 

1 (    ) Low variety of products 
2 (    ) Low-quality products  
3 (    ) Lack of designs that reflected international tradition 
4 (    ) Lack of product attractiveness (Color and Design) 
5 (    ) Reputation of Chiangmai International Dec Limited Partnership   
6 (    ) Inconsistent/insufficient release of new products 
7 (    ) Uninspiring products/ products didn’t reflect local tradition 
8 (    ) Product specification is incorrect 
9 (    ) Product prices were higher than other distributors  

10 (    ) Nonnegotiable price 
11 (    ) Payment deposit (30% of product price) was not acceptable 
12 (    ) Error in price calculation e.g. erroneous between negotiated price and invoice price 
13 (    ) Inadequate amount of products presented in exhibition/fair  
14 (    ) Product booth in exhibition/fair was hard to find   
15 (    ) Lateness of product delivery 
16 (    ) Website of Chiangmai International Dec Limited Partnership  was not informative 
17 (    ) Insufficient advertising on media by Department of Export/ Department of 

Industry promotion 
18 (    ) No product sample available  
19 (    ) Sale staffs had no/not enough knowledge regarding products 
20 (    ) Sale staffs couldn’t communicate in multi-language such as English, French, 

Italian, etc. 
21 (    ) Other (Please Specify………………………..) 
22 (    ) No problem found 
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2. Other suggestions  
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  

Thank you for taking the time to complete this questionnaire. 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ   นายสังวร  ลานยศ 
 
วนั เดือน ปีเกดิ  9 กุมภาพนัธ์ 2504 
 
ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต  
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2523 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  สาขาพฒันาสังคม 
มหาวทิยาลยันเรศวรพะเยา ปีการศึกษา 2554 

 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2539 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่

อินเตอร์เนชัน่แนลเดค  
พ.ศ.2537 - 2538 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทัไทยแฮนดิคราฟทเ์อก็ซ์
ปอร์ทจ ากดั 
พ.ศ.2534- 2536 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บริษทัยไูนเต็ดอาร์ทจ ากดั 

 


