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1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 
 หน่ึงในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทย ท่ีมีการสืบทอดและสรรคส์ร้างผลิตภณัฑ์มานานหลาย
ชัว่อายคุน คือ ภูมิปัญญาในการผลิตกระดาษสา ซ่ึงเป็นกระดาษพื้นเมืองท่ียงัคงมีการผลิตและไดรั้บ
ความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เน่ือง
ดว้ยคุณลกัษณะพิเศษของเยื่อสาท่ีเส้นใยมีความเหนียว ทนทาน สวยงาม และวตัถุดิบยงัหาไดง่้าย 
และผลิตภณัฑ์สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ ในอดีตมีการใชก้ระดาษสาเพื่อการบนัทึกค าสั่ง
สอนของคนพื้นเมืองภาคเหนืออนัเรียกวา่ “พบัสา” (สมุดไทย) มีการตกแต่งปกสมุดดว้ยการลงรัก
ปิดทองอยา่งสวยงามและสามารถน าไปประยกุตเ์ป็นผลิตภณัฑอ่ื์นไดห้ลายรูปแบบ เช่น ร่มกระดาษ
สาดอกไมป้ระดิษฐ ์ปกสมุดบนัทึก กระดาษห่อของขวญั โคมไฟ บตัรอวยพร นามบตัร ของช าร่วย 
ของท่ีระลึกและใชใ้นงานศิลปหตัถกรรม ซ่ึงกระดาษสาเป็นกระดาษท่ีมีลวดลายท่ีสวยงาม มีเน้ือ
สัมผสั (Texture) มีลายนูน และสามารถท าลวดลายไดห้ลากหลาย โดยการเพิ่มสีสัน เพิ่มเยื่อใบไม ้
ดอกไม ้ให้เกิดความสวยงาม นอกจากน้ีกระดาษสายงัเหมาะกบัการออกแบบบรรจุภณัฑ์หีบห่อ
สินคา้ เช่น หีบห่อกล่องเซรามิคหรืออญัมณี ซ่ึงช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ให้สูงข้ึน กระดาษสา
และผลิตภณัฑจ์ากกระดาษสาจึงกลายมาเป็นสินคา้ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” (OTOP) ของหลาย
จงัหวดัทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และน่าน จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 มกราคม ปี พ.ศ. 
2549 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรม จดทะเบียนเป็นโรงงานผลิตกระดาษสา
ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 3 โรงงาน  เชียงรายจ านวน 3 โรงงาน แพร่จ านวน 4 โรงงาน และ
น่าน จ านวน 10 โรงงาน ตามล าดบัและยงัมีกลุ่มผูผ้ลิตกระดาษสาและผลิตภณัฑ์จากกระดาษสา 
รายย่อยในระดบัวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมครัวเรือนของแต่ละจงัหวดัอีกเป็นจ านวนมาก 
(กรมอุตสาหกรรม, 2555: ออนไลน์) 
 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีการผลิตกระดาษสาและผลิตภณัฑ์จากกระดาษสาอย่าง
แพร่หลาย โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมกระดาษสาในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ส่วนใหญ่มีแหล่งผลิต
ในอ าเภอสันก าแพง ดว้ยความท่ีเป็นแหล่งผลิตและตน้ก าเนิดของกระดาษสา จึงมีทั้งผูผ้ลิตทั้งราย
ใหญ่และรายยอ่ยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงปัจจุบนัในอ าเภอสันก าแพง มีผูป้ระกอบธุรกิจผลิตกระดาษสา
ทั้งในรูปแบบเป็นแผ่นและแปรรูป และมีผูส่้งออกกระดาษสาท่ีอยู่ในพื้นท่ี เช่น สยามพรหม
ประทาน ซ่ึงส่งออกกระดาษสารูปแบบแผน่ บา้นอนุรักษก์ระดาษสา ซ่ึงส่งออกในรูปแบบการแปร



 2 

รูปกระดาษสา เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์กระดาษสาในภาคเหนือโดยเฉพาะกระดาษสาจากอ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกั เน่ืองจากแหล่งผลิตอยู่บนถนนสันก าแพงซ่ึง
เป็นเส้นทางของการท่องเท่ียวและสินคา้หัตถกรรมต่างๆ ซ่ึงหัตถกรรมกระดาษสาเป็นหน่ึงใน
สินคา้หัตถกรรมอุตสาหกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจมากท่ีสุด ผลิตภณัฑ์กระดาษสาของ
จังหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะผลิตกระดาษสาออกมาในลักษณะของกระดาษเป็นแผ่น และ
ผลิตภณัฑ์จากกระดาษสา เช่น ถุงกระดาษสา กรอบรูปกระดาษสา อลับั้มรูป กล่องใส่ของ ดอกไม้
กระดาษสา การ์ดกระดาษสา ซองจดหมาย เป็นต้น ปัจจุบนัมูลค่าทางการตลาดของผลิตภณัฑ์
กระดาษสาเร่ิมปรับตวัดีข้ึนหลงัจากเกิดวกิฤตทางการคา้หลายๆ ปัจจยั เช่น การอ่ิมตวัของผลิตภณัฑ์
กระดาษสา จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดน้อยลง การแข่งขนัทางการคา้กบัคู่แข่งขนัภายในจงัหวดัเอง 
รวมถึงสถานการณ์ทางดา้นการเมือง อนัเป็นเหตุท่ีส่งผลให้มูลค่าทางการตลาดลดลงในช่วงปี 2549 
- 2550 แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั สถานการณ์เร่ิมดีข้ึน ท าให้มูลค่าทางการตลาดของ
กระดาษสาเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 5-10 ต่อปี (เชียงใหม่ดอทคอม, 2555: ออนไลน์) ในปัจจุบนั 
ตลาดของอุตสาหกรรมกระดาษสาและผลิตภณัฑ์จากกระดาษสาของจงัหวดัเชียงใหม่ยงัเป็นลูกคา้
ชาวต่างชาติเสียส่วนใหญ่ โดยชาวต่างชาติท่ีเขา้มาดูสินคา้ก็เพื่อสั่งซ้ือและน าไปจ าหน่ายยงัประเทศ
ของตนเป็นส่วนมาก ส่วนผูค้ ้ารายใหญ่ในประเทศไทยนั้นมีเพียง 1-2 ราย หากวดัมูลค่าตลาด
ผูบ้ริโภคกระดาษสาในเชียงใหม่แลว้ กลุ่มลูกคา้ในประเทศนั้นมีเพียงร้อยละ 5 โดยลูกคา้ชาวไทย
ส่วนใหญ่ไม่ไดม้าสั่งซ้ือหรือสั่งผลิตเพื่อน าไปจ าหน่าย แต่เป็นการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อน าไปเป็น
ของฝาก หรือของช าร่วยมากกวา่ ในขณะท่ีกลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติซ่ึงถือวา่เป็นตลาดหลกัและเป็น
ตลาดท่ีส าคญัของผูท่ี้ประกอบธุรกิจ ผลิตกระดาษสาส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเพื่อการส่งออก คุณณัฐ
พงษ์ หาญภัทรไชยกุล อดีตนายกสมาคมผูผ้ลิตและผูส่้งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ และ
ผูป้ระกอบการและส่งออกผลิตภณัฑ์จากกระดาษสา ไดป้ระมาณการตลาดผลิตภณัฑ์จากระดาษสา
วา่มีมูลค่าตลาดทั้งหมด ประมาณ 500 - 700 ลา้นบาท อนัแบ่งเป็นตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 
70 และตลาดภายในประเทศประมาณร้อยละ 30 โดยผูผ้ลิตรายใหญ่ในระดบัประเทศมีเพียงไม่ก่ีราย 
ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตรายยอ่ยซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนตลาดส าคญัของอุตสาหกรรมกระดาษสา
และผลิตภณัฑจ์ากกระดาษสาในต่างประเทศนั้น ไดแ้ก่ ตลาดเอเชีย อยา่งญ่ีปุ่น เกาหลี และไตห้วนั 
ตลาดยุโรป อย่างเยอรมนั และสวีเดน และตลาดสหรัฐอเมริกา แคนาดา (ศูนยบ์ริการขอ้มูลการคา้
การลงทุน จงัหวดัเชียงใหม่, 2554: ออนไลน์) 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ตั้งอยู่เลขท่ี 96/14 หมู่ 2 ต าบลสัน
ก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2539 มีคุณสังวร ลานยศ เป็น
เจา้ของกิจการ และมีหุ้นส่วน คือ คุณจุรีย ์ลานยศ รูปแบบของกิจการเป็นกิจการผลิตและส่งออก 
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ผลิตภณัฑ์หลกัของกิจการประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ์จากกระดาษสา เช่น บตัรอวยพร กล่อง สมุด 
เป็นตน้ วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตได้แก่ เยื่อสา กระดาษสา กระดาษแข็ง และวสัดุธรรมชาติ 
กิจการมีการด าเนินธุรกิจเพื่อการส่งออก 100 เปอร์เซนต์ ซ่ึงกิจการจะมีการขายไปยงักลุ่มลูกคา้
โดยตรง หรือ (Business-to-Business : B2B) ลูกคา้หลกัเป็นลูกคา้ต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ทวีปยุโรป ร้อยละ 60 ตะวนัออกกลาง ร้อยละ 30 และเอเชีย ร้อยละ 10 (ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค, 2555) ท่ีผ่านมาห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิตในอุตสาหกรรม โดยจะแข่งขนักนัในดา้นราคาเป็นหลกั 
รองลงมาคือดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ อีกทั้งยงัมีคู่แข่งจากธุรกิจสินคา้ประเภทของขวญั ของท่ี
ระลึก ของตกแต่งบา้น ทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการผลิตสูง เช่น ประเทศจีน จึงมี
ตน้ทุนในการผลิตท่ีต ่ากวา่ และมีราคาขายท่ีถูกกวา่ ท าให้ผูส้ั่งซ้ือมีอ านาจต่อรองสูงและมีทางเลือก
เพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้น ยงัประสบกบัสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีส่งผลให้ยอดขาย
ในการส่งออกลดลงบา้งเล็กนอ้ย จากค่าเงินบาทท่ีแขง็ตวัข้ึน รวมถึงสภาวะทางการเมืองหลงัจากท่ีมี
การเปล่ียนแปลงรัฐบาลแบบผสมผสานพรรคบ่อยคร้ัง เน่ืองจากผูน้ าเขา้ต่างชาติจะมีความอ่อนไหว
ต่อปัจจยัทางการเมือง เพราะมีขอ้เก่ียวพนัทางกฏหมายและมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการส่งเสริม
การส่งออก กฎระเบียบท่ีใชส้ าหรับการคา้ระหวา่งประเทศ ความขดัแยง้ทางการเมืองจึงถือเป็นอีก
ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจส่งออก แมก้ลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จะยงัให้ความเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ก็ตาม แต่ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองของโลกท่ียงัผนัผวน การสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้จึงลดลงอยา่งต่อเน่ือง (จุรีย ์ลานยศ, 2555: 
สัมภาษณ์) และในระหวา่งปี 2551 – 2554 จากสถิติจ านวนลูกคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ปี 2551 เท่ากบั 112 ราย ปี 2552 เท่ากบั 96 ราย ปี 2553 เท่ากบั 85 ราย และ 
ปี 2554 เท่ากบั 80 ราย หรือมีการลดลงคิดเป็นร้อยละต่อปี โดยเทียบกบัปี 2551 ไดด้งัน้ี  ปี 2552 
ลดลงร้อยละ 14.3 ปี 2553 ลดลงร้อยละ24.1 และ ปี 2554 ลดลงร้อยละ 28.6 นอกจากนั้นพบว่า 
ยอดขายมีแนวโนม้ลดลงเช่นกนั การลดลงของยอดขายคิดเป็นร้อยละต่อปี โดยเทียบกบัปี 2551 ได้
ดงัน้ี  ปี 2552 ลดลงร้อยละ 5.1 ปี 2553 ลดลงร้อยละ12.8 และ ปี 2554 ลดลงร้อยละ 20.5 (ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค, 2555)  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ัง
น้ี ผูศึ้กษาจะน ามาปรับปรุง พฒันาและน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจในเชิง
หตัถอุตสาหกรรม และสืบสานไวซ่ึ้งกิจการท่ีสืบทอดความเป็นเอกลกัษณ์ต่อไป เพื่อให้สอดคลอ้ง
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กบัความตอ้งการของลูกคา้และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค อยา่งสูงสุด 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
 1.3.2  ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจ และปรับปรุงกล
ยุทธ์ทางการตลาด ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 

 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคลแสดงออกถึงความสุข ความพอใจและ
ประทบัใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่น
แนล เดค 

ลูกค้ำ หมายถึง ผูซ้ื้อชาวต่างประเทศท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจ หรือองค์กรเอกชน ท่ีเคยซ้ือสินคา้
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ไดแ้ก่ เจา้ของกิจการหรือผูน้ าเขา้ ฝ่ายจดัซ้ือ 
และฝ่ายการตลาดของลูกคา้ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล เดค หมายถึง ธุรกิจท่ีผลิตและส่งออก
ผลิตภณัฑ์จากกระดาษสาท่ีมีดีไซน์ เช่น ถุงกระดาษ บตัรอวยพร กล่อง สมุดและอลับั้ม เป็นต้น 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 96/14 หมู่ 2 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมเปิดด าเนินการใน     
ปี พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบนั 


