
  
ซ 

สารบัญ 
 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบญั ซ 
สารบญัตาราง ญ 
สารบญัภาพ ฒ 
บทที ่1 บทน า  
 หลกัการและเหตุผล 1 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 4 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา     4 
 นิยามศพัท ์               4 
บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม          
 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ 5 
 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 6 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 8 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 10 
บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษา   
 ขอบเขตการศึกษา           14 
 วธีิการศึกษา  15 
 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล      16 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ          17 
บทที ่4 ผลการศึกษา  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม                     18 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของหา้ง

หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
29 

 



  
ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
บทที ่4 ผลการศึกษา (ต่อ)  
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของหา้ง

หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค  
43 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตาม ภูมิล าเนา เพศ 
ลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ และยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน 

46 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการศึกษา 99 
 อภิปรายผล        113 
 ขอ้คน้พบ                                                                                                        114 
 ขอ้เสนอแนะ                                                                                                        128 
บรรณานุกรม 133 
ภาคผนวก 135 
ประวติัผูเ้ขียน 160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ญ 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หน้า 

4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามภูมิล าเนา 18 
4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 19 
4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 19 
4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั

การศึกษาสูงสุด 
20 

4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบของ
ธุรกิจ 

20 

4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะของ
ธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ 

21 

4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ี
เปิดด าเนินธุรกิจ 

21 

4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือ
สินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค (ราคา FOB) 

22 

4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงาน
ในธุรกิจ 

22 

4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่ม
ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือจากหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค คร้ัง
ล่าสุด 

23 

4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลผู้
แนะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้จาก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มากท่ีสุด 

23 

4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน
การซ้ือสินคา้จากหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

24 

 

 

 



  
ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทาง

ประจ าในการซ้ือสินคา้จากห้างหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค 

24 

4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล
ในการรู้จกัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

25 

4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ี
เลือกซ้ือสินคา้ จากหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

26 

4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน
การร่วมงานแสดงสินคา้ของท่ีระลึกและตกแต่งบา้น (รวมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ) 

27 

4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงานแสดง
สินคา้ท่ีไปเป็นประจ า 

27 

4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงานแสดง
สินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

28 

4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความ
พึงพอใจในภาพรวมในการซ้ือสินคา้/รับบริการจากหา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

28 

4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

29 

4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นราคา 

33 

4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย 

35 

4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

39 

 

 



  
ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด

ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
42 

4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาในการใหบ้ริการของลูกคา้ต่อส่วน
ประสมการตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

43 

4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) 

46 

4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) 

50 

4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) 

53 

4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวีป) 

57 

4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตาม
ภูมิล าเนา (ทวปี) 

60 

4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จ าแนกตามเพศ 

62 

4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามเพศ 

65 

4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ 

67 

4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ 

70 

4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามเพศ 

72 

 

 



  
ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ 
73 

4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ 

76 

4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ี
ด าเนินกิจการ 

78 

4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ี
ด าเนินกิจการ 

81 

4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตาม
ลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ 

83 

4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน 

85 

4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน 

89 

4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อ
เดือน 

92 

4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อ
เดือน 

95 

4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามยอด
สั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน 

97 

 



  
ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
ส่วนประสมการตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค 

115 

5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
ส่วนประสมการตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค 

117 

5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหาสูงสุด ของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

119 

5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วน
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