
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตาม ภูมิล าเนา เพศ ลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนิน
กิจการ และยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อินเตอร์เนช่ัน
แนล เดค 
 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อเมริกา 8 10.00 
ยโุรป 52 65.00 
เอเชีย 4 5.00 
ตะวนัออกกลาง 16 20.00 

รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปยุโรป ร้อยละ 

65.00 ทวปีตะวนัออกกลาง ร้อยละ 20.00 ทวปีอเมริกา ร้อยละ 10.00 และ ทวปีเอเชีย ร้อยละ 5.00 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 58 72.50 

หญิง 22 27.50 

รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 72.50 และเพศ

หญิง ร้อยละ 27.50 
 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

31 – 40 ปี 31 38.75 

41 – 50 ปี 43 53.75 

50 ปีข้ึนไป 6 7.50 

รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 53.75

รองลงมาคือ อาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 38.75 และอาย ุ50 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 7.50 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด  จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 3 3.75 

ปริญญาตรี 63 78.75 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 14 17.50 

รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 

ร้อยละ 78.75 รองลงมาคือ สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 17.50 และต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ร้อย
ละ 3.75 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ 
 

รูปแบบของธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 

เจา้ของคนเดียว 3 3.75 

บริษทัจ ากดั 77 96.25 

รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบของธุรกิจ คือ บริษทัจ ากดั

ร้อยละ 96.25 และเป็นเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 3.75 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ี
ด าเนินกิจการ 
 

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ จ านวน ร้อยละ 

น าเขา้-ส่งออก 65 81.25 

ธุรกิจขายปลีก 3 3.75 

ธุรกิจขายส่ง 12 15.00 

รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ คือ น าเขา้-ส่งออก ร้อยละ 81.25 รองลงมาคือ ธุรกิจขายส่ง ร้อยละ 15.00 และ ธุรกิจขายปลีก 
ร้อยละ 3.75 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนิน
ธุรกิจ 

 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 

1 – 5 ปี 12 15.00 

6 – 10 ปี 54 67.50 

10 ปีข้ึนไป 14 17.50 

รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 

6 – 10 ปี ร้อยละ 67.50 รองลงมาคือ 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 17.50 และ 1 – 5 ปี ร้อยละ 15.00 
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ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ีย
ต่อเดือน จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค (ราคา FOB) 
 

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน จากห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค (ราคา FOB) 

จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ USD 5,000 1 1.25 

USD 5,001 – 10,000 50 62.50 
USD 10,001 – 15,000 17 21.25 

USD 15,001 – 20,000 12 15.00 

รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่  ยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน จากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค (ราคา FOB) ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ USD 5,001 – 10,000 
ร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ USD 10,001 – 15,000 ร้อยละ 21.25 และ USD 15,001 – 20,000 ร้อยละ 
15.00 
 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงานในธุรกิจ 
 

ต าแหน่งงานในธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 

เจา้ของกิจการ 53 66.25 

หวัหนา้ฝ่ายจดัซ้ือ 17 21.25 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ 10 12.50 

รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ต าแหน่งงานในธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เจา้ของ

กิจการ ร้อยละ 66.25 รองลงมาคือ หวัหนา้ฝ่ายจดัซ้ือ ร้อยละ 21.25 และ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ ร้อยละ 
12.50 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือจาก
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค คร้ังล่าสุด 
 

กลุ่มผลติภัณฑ์ทีซ้ื่อจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค คร้ังล่าสุด 

จ านวน ร้อยละ 

ผลิตภณัฑป์ระเภทกล่องของขวญั 56 70.00 
ผลิตภณัฑป์ระเภทถุงกระดาษ 48 60.00 
ผลิตภณัฑป์ระเภทสมุดและอลับั้ม 24 30.00 
ผลิตภณัฑป์ระเภทการ์ด 35 43.75 

 หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 80 ราย 
      

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค คร้ังล่าสุด ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ  ผลิตภณัฑ์ประเภทกล่องของขวญั ร้อย
ละ 70.00 รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์ประเภทถุงกระดาษ ร้อยละ 60.00 และ ผลิตภณัฑ์ประเภทการ์ด 
ร้อยละ 43.75 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้จาก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มากท่ีสุด 

 

บุคคลผู้แนะน าทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือสินค้าจาก 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนช่ันแนล เดค มากที่สุด 

จ านวน ร้อยละ 

ผูบ้งัคบับญัชาในสายงาน 6 7.50 
ตวัท่านเอง 58 72.50 
ลูกคา้ร้านคา้ปลีก 16 20.00 

รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้จาก 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มากท่ีสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
ตวัท่านเอง ร้อยละ 72.50 รองลงมาคือ ลูกคา้ร้านคา้ปลีก ร้อยละ 20.00 และผูบ้งัคบับญัชาในสาย
งาน ร้อยละ 7.50 
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ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือสินคา้
จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
 
ความถี่ในการซ้ือสินค้าจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่

อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค 
จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน 62 77.50 

1 – 2 คร้ังต่อเดือน 14 17.50 

3 - 4 คร้ังต่อเดือน 4 5.00 

รวม 80 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ความถ่ีในการซ้ือสินคา้จากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์

เนชั่นแนล เดค ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ น้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 77.50 
รองลงมาคือ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 17.50 และ 3 - 4 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 5.00 

 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางประจ าในการ
ซ้ือสินคา้จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
 

ช่องทางประจ าในการซ้ือสินค้าจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค  

จ านวน ร้อยละ 

โรงงาน/โชวรู์ม 8 10.00 

งานแสดงสินคา้ 68 85.00 

E-Mail 4 5.00 

รวม 80 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ช่องทางประจ าในการซ้ือสินคา้จากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ งานแสดงสินคา้ ร้อยละ 85.00
รองลงมาคือ โรงงาน/โชวรู์ม ร้อยละ 10.00 และ E-Mail ร้อยละ 5.00 
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลในการรู้จกั
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
 

แหล่งข้อมูลในการรู้จักห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค 

จ านวน ร้อยละ 

งานแสดงสินคา้ 59 73.75 

เวบ็ไซตข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค 

35 43.75 

ครอบครัว / เพื่อนชาวต่างชาติ 14 17.50 

รู้ดว้ยตนเอง 3 3.75 

กรมส่งเสริมการส่งออก / หน่วยงานจากภาครัฐ 11 13.75 

เพื่อนชาวไทย 5 6.25 

หนงัสือพิมพ ์/ นิตยาสารอ่ืนๆ 7 8.75 

แผน่พบั / ใบปลิว 11 13.75 

อ่ืนๆ 4 5.00 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 80 ราย 
     อ่ืนๆไดแ้ก่ คนรู้จกัแนะน า (2 ราย) และ ไม่ระบุ (2 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ งานแสดงสินค้า ร้อยละ 73.75 รองลงมาคือ 
เว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ร้อยละ 43.75 และครอบครัว / 
เพื่อนชาวต่างชาติ ร้อยละ 17.50 

 
 
 
 
 
 



 26 
 

ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ 
จากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

 

เหตุผลที่เลอืกซ้ือสินค้า จากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค 

จ านวน ร้อยละ 

สินคา้มีคุณภาพดี 50 62.50 
มีการออกแบบแสดงถึงความเป็น International Tradition 28 35.00 
ผลิตภณัฑส์อดคลอ้งกบั trend ในแต่ละปี 22 27.50 
สินคา้มีประโยชน์ใชส้อย 23 28.75 
สินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายชนิด 58 72.50 
รูปแบบและสีสันดึงดูดใจ 53 66.25 
ราคาไม่แพง 4 5.00 
มีส่วนลดกรณีซ้ือในปริมาณมาก 1 1.25 
มีการจดัสรรพื้นท่ีส าหรับการเจรจาโดยเฉพาะ (แยกออก
จากในส่วนของพื้นท่ีแสดงสินคา้) 

4 5.00 

ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้หาไดง่้าย 6 7.50 
พนกังานขายมีความรู้ในสินคา้เป็นอยา่งดี 4 5.00 
มีบริการสั่งซ้ือผา่นเวบ็ไซต ์ 6 7.50 
โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ 1 1.25 
มีการติดต่อจากพนกังานหลงัการขาย 16 20.00 
ความมีช่ือเสียงของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค 

3 3.75 

อ่ืนๆ 5 6.25 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 80 ราย 
     อ่ืนๆไดแ้ก่ หีบห่อในการจดัส่งเรียบร้อยดี (2 ราย), การให้ค  าอธิบายในตวัสินคา้ได้ดี (2 
ราย) และ ไม่ระบุ (1 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่  เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ จากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์

เนชั่นแนล เดค ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ  สินคา้มีให้เลือกหลากหลายชนิด ร้อยละ 
72.50 รองลงมาคือ รูปแบบและสีสันดึงดูดใจ ร้อยละ 66.25 และสินคา้มีคุณภาพดี ร้อยละ 62.50 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการร่วมงาน
แสดงสินคา้ของท่ีระลึกและตกแต่งบา้น (รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
 

ความถีใ่นการร่วมงานแสดงสินค้าของที่ระลกึและตกแต่งบ้าน 
(รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี 12 15.00 
1 – 2 คร้ังต่อปี 7 8.75 
3 - 4 คร้ังต่อปี 57 71.25 
5 - 6 คร้ังต่อปี 4 5.00 

รวม 80 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า  ความถ่ีในการร่วมงานแสดงสินคา้ของท่ีระลึกและตกแต่งบา้น 
(รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ  3 - 4 คร้ังต่อปี ร้อยละ 
71.25 รองลงมาคือ  นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี ร้อยละ 15.00 และ1 – 2 คร้ังต่อปี ร้อยละ 8.75 

 

ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงานแสดงสินคา้ท่ีไป
เป็นประจ า 
 

งานแสดงสินค้าทีไ่ปเป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 
Paperworld Frankfurt (Germany) 60 75.00 
Ambiente Frankfurt (Germany) 39 48.75 
Tendence Frankfurt (Germany) 11 13.75 
Hong Kong International Gifts Fair 23 28.75 
Hong Kong Mega Show Part 1 22 27.50 
อ่ืนๆ 4 5.00 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 80 ราย 
     อ่ืนๆไดแ้ก่ Hong Kong Mega Show Part 2 (3 ราย) และ ไม่ระบุ (1 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ งานแสดงสินคา้ท่ีไปเป็นประจ าของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือ  Paperworld Frankfurt (Germany) ร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ Ambiente Frankfurt (Germany) 
ร้อยละ 48.75 และ Hong Kong International Gifts Fair ร้อยละ 28.75 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงานแสดงสินคา้ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
 

งานแสดงสินค้าทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 
Paperworld Frankfurt (Germany) 42 52.50 
Ambiente Frankfurt (Germany) 22 27.50 
Tendence Frankfurt (Germany) 3 3.75 
Hong Kong International Gifts Fair 11 13.75 
Hong Kong Mega Show Part 1 2 2.50 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า งานแสดงสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ  Paperworld Frankfurt (Germany) ร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ 
Ambiente Frankfurt (Germany) ร้อยละ 27.50 และ Hong Kong International Gifts Fair ร้อยละ 
13.75 

 

ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจใน
ภาพรวมในการซ้ือสินคา้/รับบริการจากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
 

ระดับความพงึพอใจในภาพรวมในการซ้ือสินค้า/รับบริการ
จากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค  

จ านวน ร้อยละ 

นอ้ย 1 1.25 
ปานกลาง 58 72.50 
มาก 14 17.50 
มากท่ีสุด 7 8.75 

รวม 80 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ระดบัความพึงพอใจในภาพรวมในการซ้ือสินคา้/รับบริการจาก
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดคของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ  ระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 72.50 รองลงมาคือ ระดบัมาก ร้อยละ 17.50 และ ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 8.75 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค ในด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/การจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด 
 
ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 ความหลากหลายของ
สินคา้ประเภทชุดกล่อง
ของขวญั 

54 17 8 1 0 4.55 3 

(67.50) (21.25) (10.00) (1.25) (0.00) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความหลากหลายของ
สินคา้ประเภทถุงกระดาษ 

17 38 12 9 4 3.69 9 

(21.25) (47.50) (15.00) (11.25) (5.00) (มาก) 

1.3 ความหลากหลายของ
สินคา้ประเภทสมุดและ
อลับั้ม 

11 36 17 11 5 3.46 14 

(13.75) (45.00) (21.25) (13.75) (6.25) (ปานกลาง) 

1.4 ความหลากหลายของ
สินคา้ประเภทการ์ด 

16 43 9 6 6 3.71 8 

(20.00) (53.75) (11.25) (7.50) (7.50) (มาก) 

1.5 คุณภาพของสินคา้ประเภท
ชุดกล่องของขวญั 

66 10 2 1 1 4.74 1 

(82.50) (12.50) (2.50) (1.25) (1.25) (มากท่ีสุด) 

1.6 คุณภาพของสินคา้ประเภท
ถุงกระดาษ 

18 40 8 9 5 3.72 7 

(22.50) (50.00) (10.00) (11.25) (6.25) (มาก) 

1.7 คุณภาพของสินคา้ประเภท
สมุดและอลับั้ม 

10 45 9 5 11 3.48 13 

(12.50) (56.25) (11.25) (6.25) (13.75) (ปานกลาง) 

1.8 คุณภาพของสินคา้ประเภท
การ์ด 

8 50 13 6 3 3.68 10 

(10.00) (62.50) (16.25) (7.50) (3.75) (มาก) 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.9 คุณภาพของวตัถุดิบท่ี
น ามาใชใ้นการผลิต 

12 36 14 6 12 3.38 16 

(15.00) (45.00) (17.50) (7.50) (15.00) (ปานกลาง) 

1.10 การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็น 
International Tradition 

60 11 6 1 2 4.58 2 

(75.00) (13.75) (7.50) (1.25) (2.50) (มากท่ีสุด) 

1.11 ความสวยงามของสีสนั
และการตกแต่งของสินคา้ 
เช่น สีของดอกไมท่ี้ใช้
ประดบั เป็นตน้ 

15 35 10 11 9 3.45 15 

(18.75) (43.75) (12.50) (13.75) (11.25) (ปานกลาง) 

1.12 ความเรียบร้อยและความ
แขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์
หรือ หีบห่อในการจดัส่ง 

19 29 13 10 9 3.49 12 

(23.75) (36.25) (16.25) (12.50) (11.25) (ปานกลาง) 

1.13 ความมีช่ือเสียงของหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

5 10 45 15 5 2.94 19 

(6.25) (12.50) (56.25) (18.75) (6.25) (ปานกลาง) 

1.14 มีสินคา้ รูปแบบใหม่
ออกมาแสดงอยา่ง
สม ่าเสมอ 

18 31 12 11 8 3.50 11 

(22.50) (38.75) (15.00) (13.75) (10.00) (มาก) 

1.15 สินคา้มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ
หรือตรงกบัวฒันธรรมของ
ประเทศนั้นๆ 

27 41 12 0 0 4.19 4 

(33.75) (51.25) (15.00) (0.00) (0.00) (มาก) 

1.16 โลโก ้(Logo) ของหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
จดจ าไดง่้าย 

6 5 50 12 7 2.89 20 

(7.50) (6.25) (62.50) (15.00) (8.75) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.17 สามารถผลิตไดต้รงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 

23 35 14 8 0 3.91 5 

(28.75) (43.75) (17.50) (10.00) (0.00) (มาก) 

1.18 มีการรับประกนัสินคา้หลงั
การขาย 

9 14 37 10 10 3.03 18 

(11.25) (17.50) (46.25) (12.50) (12.50) (ปานกลาง) 

1.19 สามารถรองรับค าสัง่ซ้ือใน
ปริมาณมากได ้

8 40 14 8 10 3.35 17 

(10.00) (50.00) (17.50) (10.00) (12.50) (ปานกลาง) 

1.20 สินคา้ถูกตอ้งตามเกณฑ ์
หรือ สเปคท่ีไดต้กลงไว ้

26 34 9 4 7 3.85 6 

(32.50) (42.50) (11.25) (5.00) (8.75) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี 
ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) 

 ความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คุณภาพของ
สินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.74) การออกแบบผลิตภัณฑ์แสดงถึงความเป็น 
International Tradition (ค่าเฉล่ีย 4.58) และความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ได้แก่ สินคา้มี
เร่ืองราวท่ีน่าสนใจหรือตรงกบัวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ (ค่าเฉล่ีย 4.19) สามารถผลิตไดต้รงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) สินคา้ถูกตอ้งตามเกณฑ์ หรือ สเปคท่ีไดต้กลงไว ้(ค่าเฉล่ีย 
3.85) คุณภาพของสินคา้ประเภทถุงกระดาษ (ค่าเฉล่ีย 3.72) ความหลากหลายของสินคา้ประเภท
การ์ด (ค่าเฉล่ีย 3.71) ความหลากหลายของสินคา้ประเภทถุงกระดาษ (ค่าเฉล่ีย 3.69)คุณภาพของ
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สินคา้ประเภทการ์ด (ค่าเฉล่ีย 3.68) และมีสินคา้ รูปแบบใหม่ออกมาแสดงอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 
3.50) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความ
เรียบร้อยและความแข็งแรงของบรรจุภณัฑ์ หรือ หีบห่อในการจดัส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.49) คุณภาพของ
สินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม (ค่าเฉล่ีย 3.48) ความหลากหลายของสินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) ความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของสินคา้ เช่น สีของดอกไมท่ี้ใช้ประดบั 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.45) คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.38) สามารถรองรับค า
สั่งซ้ือในปริมาณมากได ้(ค่าเฉล่ีย 3.35) มีการรับประกนัสินคา้หลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 3.03) ความมี
ช่ือเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค (ค่าเฉล่ีย 2.94) และโลโก ้(Logo) 
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จดจ าไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 2.89) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา 
 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.1 ราคาของสินคา้แต่ละ
ประเภทถูกกวา่ผูข้ายอ่ืนๆ
ในประเภทเดียวกนั 

2 1 18 45 14 2.15 9 

(2.50) (1.25) (22.50) (56.25) (17.50) (นอ้ย) 

2.2 ราคาสินคา้มีความสม ่าเสมอ 
ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย 

14 16 32 12 6 3.25 4 

(17.50) (20.00) (40.00) (15.00) (7.50) (ปานกลาง) 

2.3 สินคา้มีหลายระดบัราคาให้
เลือก 

53 18 5 1 3 4.46 1 

(66.25) (22.50) (6.25) (1.25) (3.75) (มาก) 

2.4 มีความยดืหยุน่ของราคาท่ี
ใชใ้นการขาย เช่น ราคา
โรงงาน (EX-WORK) ราคา
แบบ FOB เป็นตน้ 

8 10 52 5 5 3.14 5 

(10.00) (12.50) (65.00) (6.25) (6.25) (ปานกลาง) 

2.5 จ านวนเงินมดัจ าร้อยละ  30 
ของมลูค่าสินคา้มีความ
เหมาะสม 

5 11 54 5 5 3.08 6 

(6.25) (13.75) (67.50) (6.25) (6.25) (ปานกลาง) 

2.6 ช าระสินคา้เป็นเงินสกลุ
ต่างประเทศได ้

8 8 46 10 8 2.98 7 

(10.00) (10.00) (57.50) (12.50) (10.00) (ปานกลาง) 

2.7 ความถูกตอ้งในการคิดราคา
ของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตก
ลงกบัลูกคา้ในการเจรจา 
ตรงกบัรายการท่ีส่ง 
Proforma Invoice ใหลู้กคา้ 

50 17 8 3 2 4.38 2 

(62.50) (21.25) (10.00) (3.75) (2.50) (มาก) 

2.8 ราคาสินคา้คุม้ค่าในการ
น าไปขายต่อ หรือสามารถ
สร้างก าไรใหก้บัผูซ้ื้อได ้

0 7 45 19 9 2.63 8 
(0.00) (8.75) (56.25) (23.75) (11.25) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.9 รับช าระเงินไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น โอนเงิน
โดยตรง ช าระแบบ L/C 
(Letter of Credit) เป็นตน้ 

26 46 8 0 0 4.23 3 
(32.50) (57.50) (10.00) (0.00) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.36 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านราคา อยู่ใน
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) 

  ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ สินคา้มีหลายระดบัราคา
ให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.46) ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการ
เจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) และรับช าระเงินไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ราคาสินคา้
มีความสม ่าเสมอ ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย (ค่าเฉล่ีย 3.25) มีความยืดหยุน่ของราคาท่ีใชใ้นการขาย เช่น 
ราคาโรงงาน (EX-WORK) ราคาแบบ FOB เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.14) จ  านวนเงินมดัจ าร้อยละ  30 ของ
มูลค่าสินคา้มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.08) ช าระสินคา้เป็นเงินสกุลต่างประเทศได ้(ค่าเฉล่ีย 2.98)
และ ราคาสินคา้คุม้ค่าในการน าไปขายต่อ หรือสามารถสร้างก าไรให้กบัผูซ้ื้อได้ (ค่าเฉล่ีย 2.63) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย คือราคาของสินคา้แต่ละ
ประเภทถูกกวา่ผูข้ายอ่ืนๆในประเภทเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 2.15) 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย 
 

ปัจจยัด้านสถานที/่การจดัจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 สินคา้ในงานแสดงสินคา้ 
หรืองานแฟร์ของหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มี
การจดัเรียงสินคา้สวยงาม
เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการ
เลือกซ้ือ 

16 40 14 4 6 3.70 5 

(20.00) (50.00) (17.50) (5.00) (7.50) (มาก) 

3.2 น าสินคา้ไปจดัแสดงในงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์
เป็นจ านวนมาก 

59 10 7 1 3 4.51 1 

(73.75) (12.50) (8.75) (1.25) (3.75) (มากท่ีสุด) 

3.3 การตกแต่ง และบรรยากาศ
ภายของร้านในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์ มีความ
สวยงาม ดึงดูดความสนใจ 

19 37 6 10 8 3.61 6 

(23.75) (46.25) (7.50) (12.50) (10.00) (มาก) 

3.4 ท่ีตั้งของร้านในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์หาได้
ง่าย 

2 2 20 50 6 2.30 12 

(2.50) (2.50) (25.00) (62.50) (7.50) (นอ้ย) 

3.5 ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการ
ร่วมงานแสดงสินคา้ หรือ
งานแฟร์ของหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค มีความ
เหมาะสม 

24 31 13 7 5 3.78 4 

(30.00) (38.75) (16.25) (8.75) (6.25) (มาก) 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านสถานที/่การจดัจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.6 เวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค ให้
รายละเอียดชดัเจน 

6 6 33 23 12 2.64 11 

(7.50) (7.50) (41.25) (28.75) (15.00) (ปานกลาง) 

3.7 มีช่องทางติดต่อท่ี
หลากหลาย สามารถติดต่อ
ไดส้ะดวก เช่น จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ โทรศพัท ์
และ โทรสาร 

11 10 46 8 5 3.18 8 

(13.75) (12.50) (57.50) (10.00) (6.25) (ปานกลาง) 

3.8 ป้ายช่ือในงานแสดงสินคา้ 
หรืองานแฟร์มองเห็นได้
อยา่งชดัเจน 

0 7 7 58 8 2.16 13 

(0.00) (8.75) (8.75) (72.50) (10.00) (นอ้ย) 

3.9 บริษทัขนส่งท่ี หา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดคใช ้
อยูมี่บริการรวดเร็วและมี
คุณภาพ 

2 4 49 17 8 2.69 10 

(2.50) (5.00) (61.25) (21.25) (10.00) (ปานกลาง) 

3.10 การตอ้นรับจากพนกังาน
เม่ือท่านเขา้มาเยีย่มชมใน
คูหางานแสดงสินคา้ 

6 16 37 14 7 3.00 9 

(7.50) (20.00) (46.25) (17.50) (8.75) (ปานกลาง) 

3.11 มีการออกงานแสดงสินคา้
อยา่งสม ่าเสมอ เช่น 
PAPERWORLD  
AMBIENTE เป็นตน้ 

35 39 6 0 0 4.36 2 

(43.75) (48.75) (7.50) (0.00) (0.00) (มาก) 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านสถานที/่การจดัจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
3.12 โรงงานมีระบบการผลิตท่ี

ทนัสมยั 
9 9 54 4 4 3.19 7 

(11.25) (11.25) (67.50) (5.00) (5.00) (ปานกลาง) 
3.13 การไดรั้บมอบสินคา้ตรง

เวลา  
15 47 14 4 0 3.91 3 

(18.75) (58.75) (17.50) (5.00) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.31 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) 

 ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ น า
สินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ 
มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.36) การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  (ค่าเฉล่ีย 3.91) ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการร่วมงานแสดงสินคา้ 
หรืองานแฟร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
3.78) สินคา้ในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค มีการจดัเรียงสินคา้สวยงามเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.70) และการตกแต่ง 
และบรรยากาศภายของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 
(ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 
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 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ โรงงานมีระบบการผลิตท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.19) มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย สามารถ
ติดต่อไดส้ะดวก เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์ และ โทรสาร (ค่าเฉล่ีย 3.18) การตอ้นรับ
จากพนักงานเม่ือท่านเขา้มาเยี่ยมชมในคูหางานแสดงสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.00) บริษทัขนส่งท่ี ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดคใชอ้ยูมี่บริการรวดเร็วและมีคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.69) 
และเวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ให้รายละเอียดชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
2.64) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านสถานท่ี/การจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดับน้อย 
ไดแ้ก่ ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์หาไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 2.30) และป้ายช่ือในงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.16) 
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ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 

เช่น กรมส่งเสริมการ
ส่งออก กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

3 3 11 56 7 2.24 12 
(3.75) (3.75) (13.75) (70.00) (8.75) (นอ้ย) 

4.2 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีให้
ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค 

3 13 45 10 9 2.89 10 
(3.75) (16.25) (56.25) (12.50) (11.25) (ปานกลาง) 

4.3 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือ
สินคา้ในจ านวนมาก 
(มากกวา่ 10,000 USD ข้ึน
ไป) 

16 37 13 10 4 3.64 7 
(20.00) (46.25) (16.25) (12.50) (5.00) (มาก) 

4.4 มีการส่งบตัรเขา้งานเพ่ือ
เช้ือเชิญท่านเพ่ือใหเ้ขา้มาดู
งานแสดงสินคา้ในงาน
ต่างๆ เช่น 
PAPERWORLD 
AMBIENTE  เป็นตน้ 

15 37 11 9 8 3.53 8 

(18.75) (46.25) (13.75) (11.25) (10.00) (มาก) 

4.5 มีบริการเคลมสินคา้อนั
เน่ืองจากความผิดพลาดจาก
กระบวนการผลิต เช่น สี
หรือขนาดของกระดาษไม่
ตรงตามสเปค เป็นตน้ 

11 9 45 9 6 3.13 9 
(13.75) (11.25) (56.25) (11.25) (7.50) (ปานกลาง) 

4.6 มีการส่งสินคา้ตวัอยา่ง
ใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนั
ไว ้

53 18 4 2 3 4.45 1 
(66.25) (22.50) (5.00) (2.50) (3.75) (มาก) 
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ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.7 การประชาสมัพนัธ์
ล่วงหนา้ในการเขา้ร่วมงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค มีความเหมาะสม 
หรือไม่กระชั้นชิดเกินไป 

13 46 13 8 0 3.80 4 

(16.25) (57.50) (16.25) (10.00) (0.00) (มาก) 

4.8 พนกังานขายมีความรู้ 
ความสามารถในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้

18 34 15 12 1 3.70 5 

(22.50) (42.50) (18.75) (15.00) (1.25) (มาก) 

4.9 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

25 38 6 7 4 3.91 3 
(31.25) (47.50) (7.50) (8.75) (5.00) (มาก) 

4.10 การแต่งกายของพนกังาน
ขายมีความสุภาพเรียบร้อย 

19 36 10 10 5 3.68 6 
(23.75) (45.00) (12.50) (12.50) (6.25) (มาก) 

4.11 พนกังานขายสามารถ
ส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส 
ภาษาอิตาลี เป็นตน้ 

3 9 37 21 10 2.68 11 
(3.75) (11.25) (46.25) (26.25) (12.50) (ปานกลาง) 

4.12 พนกังานขายเอาใจใส่และ
ติดตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

28 41 11 0 0 4.21 2 
(35.00) (51.25) (13.75) (0.00) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.49 

  
(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
 ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการส่ง
สินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.45) พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.21) พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) การประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ในการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม หรือไม่กระชั้นชิด
เกินไป (ค่าเฉล่ีย 3.80) พนักงานขายมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.70) การแต่งกายของพนกังานขายมีความสุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.68) มีการให้ส่วนลด
เม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (มากกวา่ 10,000 USD ข้ึนไป) (ค่าเฉล่ีย 3.64) และมีการส่งบตัรเขา้งาน
เพื่อเช้ือเชิญท่านเพื่อให้เขา้มาดูงานแสดงสินคา้ในงานต่างๆ เช่น PAPERWORLD AMBIENTE  
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ มีบริการเคลมสินคา้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต เช่น สีหรือขนาดของ
กระดาษไม่ตรงตามสเปค เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.13) การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีให้ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค (ค่าเฉล่ีย 2.89) และพนักงานขาย
สามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.68) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย คือ มี
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
2.24) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.68 มาก 1 

ปัจจยัดา้นราคา  3.36 ปานกลาง 3 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย 3.31 ปานกลาง 4 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.49 ปานกลาง 2 
 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) และปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาในการให้บริการของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีความหลากหลายของประเภทสินคา้ 3 3.8 

สินคา้ไม่มีคุณภาพ 5 6.3 

การออกแบบผลิตภณัฑไ์ม่ไดแ้สดงถึงความเป็น International 
Tradition 

3 3.8 

ขาดความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของสินคา้ เช่น เช่น 
สีของดอกไมท่ี้ใชป้ระดบั เป็นตน้ 

2 2.5 

ช่ือเสียงของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
ไม่เป็นท่ีรู้จกั 

6 7.5 

ไม่มีสินคา้ รูปแบบใหม่ออกมาแสดงอยา่งสม ่าเสมอ หรือมีนอ้ย
เกินไป 

1 1.3 

สินคา้ไม่มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ หรือ ไม่ตรงกบัวฒันธรรมของ
ประเทศนั้นๆ 

7 8.8 

สินคา้ไม่ตรงตามเกณฑ ์หรือสเปค ท่ีไดต้กลงไว ้ 1 1.3 

ราคาของสินคา้แต่ละประเภทแพงกวา่ในทอ้งตลาด 5 6.3 

ไม่มีความยดืหยุน่ของราคาท่ีใชใ้นการขาย 5 6.3 

จ านวนเงินมดัจ าร้อยละ 30 ของมูลค่าสินคา้ไม่มีความเหมาะสม 
หรือมากเกินไป 

4 5.0 

ความผดิพลาดในการคิดราคาของสินคา้ เช่น ราคาท่ีตกลงกบั
ลูกคา้ในการเจรจา ไม่ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma invoice ให้
ลูกคา้ 

3 3.8 

มีสินคา้จดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ นอ้ยเกินไป 4 5.0 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาในการให้บริการของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค (ต่อ) 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์หาไดย้าก 8 10.0 

การส่งมอบสินคา้ไม่ตรงเวลา หรือ ล่าชา้ 4 5.0 

เวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
ไม่มีรายละเอียดท่ีชดัเจน 

17 21.3 

ไม่มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

18 22.5 

ไม่มีสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้ 4 5.0 

พนกังานขายขาดความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้ได ้

6 7.5 

พนกังานขายไม่สามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ 

11 13.8 

อ่ืน ๆ 3 3.8 

ไม่พบปัญหา 44 55.0 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 80 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลูกคา้ไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบสินคา้ (3 ราย) websiteไม่มีภาษาอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากภาษาองักฤษ เช่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ (1 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (1 ราย) 
 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ  ไม่มีการโฆษณาผา่น
ส่ือต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ (ร้อยละ 22.5)  รองลงมา
คือ เวบ็ไซดข์องห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ไม่มีรายละเอียดท่ีชดัเจน (ร้อย
ละ 21.3) และ พนกังานขายไม่สามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษา
อิตาลี เป็นตน้ (ร้อยละ 13.8) ตามล าดบั 
 
 
 



 45 
 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
- ควรก าหนดราคาใหต้ ่ากวา่น้ี (5 ราย) 
- ควรเพิ่มส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ในกรณีซ้ือมาก (4 ราย) 
- ควรเลือกบูท๊ในงานแฟร์ดา้นหนา้ หรือ ไม่ควรอยูลึ่กเกินไป (4 ราย) 
- ควรท าให ้website สามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดด้ว้ย หรือเป็น e-commerce (3 ราย) 
- ควรจดัพนกังานใหมี้จ านวนพอเพียงกบัการใหบ้ริการ (3 ราย) 
- ควรมีการอธิบายรายละเอียดของสินคา้ใหช้ดัเจนกวา่น้ี (2 ราย)  
- ควรอธิบายรายละเอียดหรือขอ้มูลของสินคา้แต่ละแบบใหม้ากกวา่น้ี (2 ราย) 
- ควรมี website ภาษาอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาองักฤษดว้ย เช่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตา

เลียน ภาษาจีน เป็นตน้ (2 ราย)  
- ควรมีพนกังานท่ีพดูภาษาเยอรมนั ฝร่ังเศส หรือ อิตาเลียน ไดด้ว้ย (2 ราย) 
- สินคา้บางแบบหรือโมเดล ไม่เป็นท่ีนิยมของตลาด ทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่

อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควรมีการรับซ้ือคืนดว้ย (1 ราย) 
- ควรจดัท า Facebook ของทางร้านอยา่งเป็นทางการ (1 ราย) 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค จ าแนกตาม ภูมิล าเนา เพศ ลักษณะของธุรกิจหลักที่ด าเนินกิจการ และยอด
ส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน 
 
4.1 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค จ าแนกตาม ภูมิล าเนา (ทวปี) 
 
ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ตะวนัออก
กลาง 

N = 8 N = 52 N = 4 N = 16 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ความหลากหลายของสินคา้
ประเภทชุดกล่องของขวญั 

4.13 4.60 4.25 4.65 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความหลากหลายของสินคา้
ประเภทถุงกระดาษ 

3.63 3.62 3.50 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 ความหลากหลายของสินคา้
ประเภทสมุดและอลับั้ม 

3.38 3.40 3.50 3.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.4 ความหลากหลายของสินคา้
ประเภทการ์ด 

3.88 3.81 4.25 3.19 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.5 คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่อง
ของขวญั 

4.75 4.71 4.33 4.75 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ตะวนัออก
กลาง 

N = 8 N = 52 N = 4 N = 16 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.6 คุณภาพของสินคา้ประเภทถุง
กระดาษ 

4.00 3.60 3.00 4.13 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

1.7 คุณภาพของสินคา้ประเภทสมุด
และอลับั้ม 

4.00 3.38 4.00 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

1.8 คุณภาพของสินคา้ประเภทการ์ด 3.88 3.62 3.75 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
1.9 คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้น

การผลิต 
2.88 3.29 3.25 3.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
1.10 การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึง

ความเป็น International Tradition 
4.25 4.54 4.75 4.69 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.11 ความสวยงามของสีสันและการ
ตกแต่งของสินคา้ เช่น สีของ
ดอกไมท่ี้ใชป้ระดบั เป็นตน้ 

3.63 3.46 3.00 3.44 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.12 ความเรียบร้อยและความแขง็แรง
ของบรรจุภณัฑ ์หรือ หีบห่อในการ
จดัส่ง 

4.13 3.42 2.75 3.56 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

1.13 ความมีช่ือเสียงของหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค 

2.75 2.94 2.50 3.13 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ตะวนัออก
กลาง 

N = 8 N = 52 N = 4 N = 16 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.14 มีสินคา้ รูปแบบใหม่ออกมาแสดง
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.63 3.46 2.50 3.81 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

1.15 สินคา้มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจหรือตรง
กบัวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ 

4.50 4.12 3.75 4.38 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.16 โลโก ้(Logo) ของหา้งหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค จดจ าไดง่้าย 

3.13 2.85 2.75 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.17 สามารถผลิตไดต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

4.38 3.90 4.00 3.69 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.18 มีการรับประกนัสินคา้หลงัการขาย 2.63 3.12 2.75 3.00 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.19 สามารถรองรับค าสั่งซ้ือในปริมาณ
มากได ้

3.50 3.37 4.25 3.00 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

1.20 สินคา้ถูกตอ้งตามเกณฑ ์หรือ สเปค
ท่ีไดต้กลงไว ้

3.88 3.73 4.50 4.06 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.74 3.65 3.57 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปอเมริกามีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.75) 
สินคา้มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจหรือตรงกบัวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ  สามารถ
ผลิตไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปยุโรปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.71) ความหลากหลายของสินคา้
ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.60) และ  การออกแบบผลิตภัณฑ์แสดงถึงความเป็น 
International Tradition (ค่าเฉล่ีย 4.54) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition (ค่าเฉล่ีย 4.75) สินคา้
ถูกตอ้งตามเกณฑ ์หรือ สเปคท่ีไดต้กลงไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.50) และ  คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่อง
ของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปตะวนัออกกลางมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ คุณภาพของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.75) การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition (ค่าเฉล่ีย 4.69) และ  ความหลากหลายของ
สินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.65) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 
 

ตารางที ่4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ตะวนัออก
กลาง 

N = 8 N = 52 N = 4 N = 16 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาของสินคา้แต่ละประเภทถูกกวา่
ผูข้ายอ่ืนๆในประเภทเดียวกนั 

2.15 1.98 2.25 2.75 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

2.2 ราคาสินคา้มีความสม ่าเสมอ ไม่
เปล่ียนแปลงบ่อย 

3.13 3.20 3.25 3.50 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2.3 สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก 4.13 4.52 4.13 4.50 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

2.4 มีความยดืหยุน่ของราคาท่ีใชใ้นการ
ขาย เช่น ราคาโรงงาน (EX-WORK) 
ราคาแบบ FOB เป็นตน้ 

2.50 3.12 3.25 3.50 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2.5 จ านวนเงินมดัจ าร้อยละ  30 ของ
มูลค่าสินคา้มีความเหมาะสม 

3.00 3.10 3.00 3.06 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 ช าระสินคา้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ
ได ้

3.13 3.04 3.00 3.52 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2.7 ความถูกตอ้งในการคิดราคาของ
สินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ใน
การเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง 
Proforma Invoice ใหลู้กคา้ 

4.45 4.38 4.25 4.31 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ตะวนัออก
กลาง 

N = 8 N = 52 N = 4 N = 16 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.8 ราคาสินคา้คุม้ค่าในการน าไปขายต่อ 
หรือสามารถสร้างก าไรใหก้บัผูซ้ื้อ
ได ้

2.75 2.63 2.50 2.56 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

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

4.38 4.25 4.00 4.13 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.25 3.36 3.29 3.54 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปอเมริกามีความพึง

พอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบั
ลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) รับช าระเงินได้
หลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) และ  
สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปยุโรปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.52) ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  
เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
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4.38) และ  รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบั
รายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 
4.13) และ  รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปตะวนัออกกลางมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.50) ความถูกตอ้งในการคิดราคาของ
สินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) และ  รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of 
Credit) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) 
 

ปัจจัยด้านสถานที/่การจัดจ าหน่าย 

ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ตะวนัออก
กลาง 

N = 8 N = 52 N = 4 N = 16 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สินคา้ในงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มี
การจดัเรียงสินคา้สวยงามเป็น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 

3.88 3.54 4.25 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.2 น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก 

4.49 4.47 4.75 4.56 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 การตกแต่ง และบรรยากาศภายของ
ร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์ มีความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจ 

4.13 3.62 3.75 3.31 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3.4 ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ 
หรืองานแฟร์หาไดง่้าย 

2.00 2.37 2.25 2.25 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.5 ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการร่วมงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม 

3.38 3.76 4.00 3.94 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านสถานที/่การจัดจ าหน่าย 

ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ตะวนัออก
กลาง 

N = 8 N = 52 N = 4 N = 16 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.6 เวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
ใหร้ายละเอียดชดัเจน 

2.75 2.67 2.25 2.48 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.7 มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย 
สามารถติดต่อไดส้ะดวก เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท ์
และ โทรสาร 

3.88 3.12 3.00 2.94 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.8 ป้ายช่ือในงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.00 2.19 1.75 2.25 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.9 บริษทัขนส่งท่ี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เด
คใชอ้ยูมี่บริการรวดเร็วและมี
คุณภาพ 

2.53 2.79 2.50 2.53 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.10 การตอ้นรับจากพนกังานเม่ือท่าน
เขา้มาเยีย่มชมในคูหางานแสดง
สินคา้ 

2.75 3.13 2.50 2.81 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.11 มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่ง
สม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  
AMBIENTE เป็นตน้ 

4.63 4.26 4.50 4.54 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านสถานที/่การจัดจ าหน่าย 

ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ตะวนัออก
กลาง 

N = 8 N = 52 N = 4 N = 16 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.12 โรงงานมีระบบการผลิตท่ีทนัสมยั 3.00 3.21 3.25 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.13 การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  3.75 3.87 4.00 4.13 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32 3.31 3.29 3.30 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปอเมริกามีความพึง

พอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีการออกงานแสดงสินค้าอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.63) น าสินคา้ไปจดัแสดงในงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) และ  การตกแต่ง และบรรยากาศภายของ
ร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปยุโรปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวน
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ  การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวน
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.75) มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE 
เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ  สินค้าในงานแสดงสินค้า หรืองานแฟร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค มีการจดัเรียงสินคา้สวยงามเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปตะวนัออกกลางมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็น
จ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.56) มีการออกงานแสดงสินค้าอย่างสม ่ าเสมอ เช่น PAPERWORLD  
AMBIENTE เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) และ  การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ตะวนัออก
กลาง 

N = 8 N = 52 N = 4 N = 16 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 

กรมส่งเสริมการส่งออก กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

1.75 2.31 2.45 2.19 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัหา้งหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค 

3.00 2.87 2.50 3.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ใน
จ านวนมาก (มากกวา่ 10,000 USD 
ข้ึนไป) 

4.23 3.55 4.63 3.38 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 

4.4 มีการส่งบตัรเขา้งานเพื่อเช้ือเชิญ
ท่านเพื่อให้เขา้มาดูงานแสดงสินคา้
ในงานต่างๆ เช่น PAPERWORLD 
AMBIENTE  เป็นตน้ 

3.00 3.62 4.00 3.38 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.5 มีบริการเคลมสินคา้อนัเน่ืองจาก
ความผดิพลาดจากกระบวนการ
ผลิต เช่น สีหรือขนาดของกระดาษ
ไม่ตรงตามสเปค เป็นตน้ 

2.75 3.12 3.00 3.38 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.6 มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้
ตามท่ีตกลงกนัไว ้

4.38 4.40 4.00 4.75 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ตะวนัออก
กลาง 

N = 8 N = 52 N = 4 N = 16 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.7 การประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ในการ

เขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มี
ความเหมาะสม หรือไม่กระชั้นชิด
เกินไป 

3.88 3.75 4.25 3.81 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.8 พนกังานขายมีความรู้ 
ความสามารถในการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ได ้

4.25 3.58 4.13 3.69 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.9 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 
และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

3.68 3.92 4.18 3.88 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.10 การแต่งกายของพนกังานขายมี
ความสุภาพเรียบร้อย 

3.13 3.69 4.00 3.81 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.11 พนกังานขายสามารถส่ือสารได้
หลายภาษา เช่น ภาษาองักฤษ ภาษา
ฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ 

3.75 2.65 2.43 2.31 
(มาก) (ปานกลาง) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.12 พนกังานขายเอาใจใส่และติดตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 

4.13 4.25 3.75 4.25 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.45 3.47 3.59 3.50 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปอเมริกามีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตก
ลงกนัไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.38) พนักงานขายมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้ได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (มากกวา่ 10,000 USD ข้ึนไป) 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปยุโรปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.40) 
พนักงานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  พนักงานขายมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (มากกวา่ 10,000 USD 
ข้ึนไป) (ค่าเฉล่ีย 4.63) การประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ในการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค มีความเหมาะสม หรือไม่กระชั้นชิดเกินไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปตะวนัออกกลางมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.75) 
พนักงานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  พนักงานขายมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ภูมลิ าเนา 

อเมริกา 
N = 8 

ยุโรป 
N = 52 

เอเชีย 
N = 4 

ตะวนัออกกลาง 
N = 16 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.74 มาก 3.65 มาก 3.57 มาก 3.76 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.25 ปาน

กลาง 
3.36 ปาน

กลาง 
3.29 ปาน

กลาง 
3.54 มาก 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี/
การจดัจ าหน่าย 

3.32 ปาน
กลาง 

3.31 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

3.30 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

3.45 ปาน
กลาง 

3.47 ปาน
กลาง 

3.59 มาก 3.50 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวีป) ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ภูมิล าเนา อยู่ในทวีปอเมริกาสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) และ ปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปยุโรปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดังต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.47) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) และ
ปัจจยัด้านสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) 
ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปเอเชียสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.57) ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) เท่ากนั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวปีตะวนัออกกลางสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) และปัจจยัดา้น
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 58 N = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่อง
ของขวญั 

4.48 4.69 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทถุงกระดาษ 3.48 4.19 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.3 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม 3.41 3.59 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.4 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทการ์ด 3.69 3.77 

(มาก) (มาก) 

1.5 คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั 4.79 4.58 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.6 คุณภาพของสินคา้ประเภทถุงกระดาษ 3.84 3.36 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.7 คุณภาพของสินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม 3.43 3.58 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.8 คุณภาพของสินคา้ประเภทการ์ด 3.72 3.55 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 58 N = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.9 คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต 3.28 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.10 การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็น 
International Tradition 

4.57 4.59 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.11 ความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของสินคา้ 
เช่น สีของดอกไมท่ี้ใชป้ระดบั เป็นตน้ 

3.39 3.62 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.12 ความเรียบร้อยและความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์
หรือ หีบห่อในการจดัส่ง 

3.45 3.57 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.13 ความมีช่ือเสียงของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

2.97 2.86 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.14 มีสินคา้ รูปแบบใหม่ออกมาแสดงอยา่งสม ่าเสมอ 3.43 3.68 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.15 สินคา้มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจหรือตรงกบัวฒันธรรม
ของประเทศนั้นๆ 

4.28 3.95 

(มาก) (มาก) 

1.16 โลโก ้(Logo) ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จดจ าไดง่้าย 

2.91 2.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.17 สามารถผลิตไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 3.93 3.86 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 58 N = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.18 มีการรับประกนัสินคา้หลงัการขาย 3.05 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.19 สามารถรองรับค าสั่งซ้ือในปริมาณมากได ้ 3.40 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.20 สินคา้ถูกตอ้งตามเกณฑ ์หรือ สเปคท่ีไดต้กลงไว ้ 3.78 4.05 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.66 3.71 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ คุณภาพของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.79) การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition (ค่าเฉล่ีย 4.57) และ  ความหลากหลายของ
สินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.48) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความ
หลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.69) การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึง
ความเป็น International Tradition (ค่าเฉล่ีย 4.59) และ  คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั 
(ค่าเฉล่ีย 4.58) ตามล าดบั 

 



 65 
 

ตารางที ่4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 58 N = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
2.1 ราคาของสินคา้แต่ละประเภทถูกกวา่ผูข้ายอ่ืนๆใน

ประเภทเดียวกนั 
2.42 1.95 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
2.2 ราคาสินคา้มีความสม ่าเสมอ ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย 3.53 2.53 

(มาก) (ปานกลาง) 
2.3 สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก 4.43 4.53 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
2.4 มีความยดืหยุน่ของราคาท่ีใชใ้นการขาย เช่น ราคา

โรงงาน (EX-WORK) ราคาแบบ FOB เป็นตน้ 
3.41 2.55 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.5 จ านวนเงินมดัจ าร้อยละ  30 ของมูลค่าสินคา้มีความ

เหมาะสม 
3.33 2.39 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 
2.6 ช าระสินคา้เป็นเงินสกุลต่างประเทศได ้ 3.13 2.55 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.7 ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ี

ตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง 
Proforma Invoice ใหลู้กคา้ 

4.41 4.25 
(มาก) (มาก) 

2.8 ราคาสินคา้คุม้ค่าในการน าไปขายต่อ หรือสามารถ
สร้างก าไรใหก้บัผูซ้ื้อได ้

2.66 2.54 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

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

4.32 3.98 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 2.98 

(มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.43) ความถูกตอ้งในการคิดราคาของ
สินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.41) และ  รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of 
Credit) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.32) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 4.53) ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ี
ตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  
รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านสถานที/่การจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 58 N = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สินคา้ในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มี
การจดัเรียงสินคา้สวยงามเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการ
เลือกซ้ือ 

3.81 3.57 

(มาก) (มาก) 

3.2 น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์เป็นจ านวนมาก 

4.64 4.18 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

3.3 การตกแต่ง และบรรยากาศภายของร้านในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์ มีความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจ 

3.88 2.87 

(มาก) (ปานกลาง) 

3.4 ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์หาได้
ง่าย 

2.51 1.80 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 

3.5 ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการร่วมงานแสดงสินคา้ หรือ
งานแฟร์ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม 

4.11 2.90 

(มาก) (ปานกลาง) 

3.6 เวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค ให้รายละเอียดชดัเจน 

2.68 2.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.7 มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย สามารถติดต่อได้
สะดวก เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท ์และ 
โทรสาร 

3.39 2.64 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านสถานที/่การจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 58 N = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สินคา้ในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มี
การจดัเรียงสินคา้สวยงามเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการ
เลือกซ้ือ 

3.81 3.57 

(มาก) (มาก) 

3.8 ป้ายช่ือในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์มองเห็นได้
อยา่งชดัเจน 

2.51 1.87 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 

3.9 บริษทัขนส่งท่ี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดคใชอ้ยูมี่บริการรวดเร็วและมีคุณภาพ 

2.72 2.59 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.10 การตอ้นรับจากพนกังานเม่ือท่านเขา้มาเยีย่มชมใน
คูหางานแสดงสินคา้ 

3.50 2.52 

(มาก) (ปานกลาง) 

3.11 มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น 
PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ 

4.44 4.25 

(มาก) (มาก) 

3.12 โรงงานมีระบบการผลิตท่ีทนัสมยั 3.21 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.13 การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  4.05 3.58 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 2.85 

(มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวน
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.64) มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.44) และ  ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการร่วมงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.85) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
และ  การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 58 N = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการ
ส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

2.16 2.45 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค 

3.00 2.59 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก 
(มากกวา่ 10,000 USD ข้ึนไป) 

3.45 4.14 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.4 มีการส่งบตัรเขา้งานเพื่อเช้ือเชิญท่านเพื่อใหเ้ขา้มาดู
งานแสดงสินคา้ในงานต่างๆ เช่น PAPERWORLD 
AMBIENTE  เป็นตน้ 

3.52 3.55 

(มาก) (มาก) 

4.5 มีบริการเคลมสินคา้อนัเน่ืองจากความผดิพลาดจาก
กระบวนการผลิต เช่น สีหรือขนาดของกระดาษไม่
ตรงตามสเปค เป็นตน้ 

3.03 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.6 มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้ 4.48 4.36 

(มาก) (มาก) 

4.7 การประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ในการเขา้ร่วมงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม หรือไม่
กระชั้นชิดเกินไป 

3.72 4.00 

(มาก) (มาก) 

 

 

 



 71 
 

ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 58 N = 22 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.8 พนกังานขายมีความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ได ้

3.69 3.73 

(มาก) (มาก) 

4.9 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

3.91 3.91 

(มาก) (มาก) 

4.10 การแต่งกายของพนกังานขายมีความสุภาพเรียบร้อย 3.64 3.77 

(มาก) (มาก) 

4.11 พนกังานขายสามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ 

2.62 2.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.12 พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

4.28 4.05 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.46 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีการส่งสินค้าตวัอย่างให้กับลูกค้าตามท่ีตกลงกันไว ้
(ค่าเฉล่ีย 4.48) พนักงานขายเอาใจใส่และติดตามความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ  
พนักงานขายมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.36) มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือ
สินคา้ในจ านวนมาก (มากกวา่ 10,000 USD ข้ึนไป) (ค่าเฉล่ีย 4.14) และ  พนกังานขายเอาใจใส่และ
ติดตามความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

เพศ 

ชาย 
N = 58 

หญงิ 
N = 22 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.66 มาก 3.71 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.51 มาก 2.98 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย 3.50 มาก 2.85 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.46 ปานกลาง 3.56 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.51) ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.50) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.46) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ปัจจยัดา้นราคา  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) และปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.85) ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค จ าแนกตามลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 
 
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

น าเข้า-ส่งออก 
ธุรกจิขายส่งและ

ขายปลกี 

N = 65 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.1 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่อง

ของขวญั 
4.57 4.45 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

1.2 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทถุงกระดาษ 3.72 3.53 

(มาก) (มาก) 

1.3 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม 3.49 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทการ์ด 3.65 4.00 

(มาก) (มาก) 

1.5 คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั 4.74 4.73 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.6 คุณภาพของสินคา้ประเภทถุงกระดาษ 3.62 4.13 

(มาก) (มาก) 

1.7 คุณภาพของสินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม 3.51 3.33 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.8 คุณภาพของสินคา้ประเภทการ์ด 3.71 3.53 
(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

น าเข้า-ส่งออก 
ธุรกจิขายส่งและ

ขายปลกี 

N = 65 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.9 คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต 3.26 3.87 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.10 การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็น 
International Tradition 

4.60 4.47 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

1.11 ความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของสินคา้ 
เช่น สีของดอกไมท่ี้ใชป้ระดบั เป็นตน้ 

3.48 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.12 ความเรียบร้อยและความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์
หรือ หีบห่อในการจดัส่ง 

3.52 3.33 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.13 ความมีช่ือเสียงของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

2.89 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.14 มีสินคา้ รูปแบบใหม่ออกมาแสดงอยา่งสม ่าเสมอ 3.45 3.73 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.15 สินคา้มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจหรือตรงกบัวฒันธรรม
ของประเทศนั้นๆ 

4.22 4.07 

(มาก) (มาก) 

1.16 โลโก ้(Logo) ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จดจ าไดง่้าย 

2.89 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.17 สามารถผลิตไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 3.82 4.33 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

น าเข้า-ส่งออก 
ธุรกจิขายส่งและ

ขายปลกี 

N = 65 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1.18 มีการรับประกนัสินคา้หลงัการขาย 3.02 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.19 สามารถรองรับค าสั่งซ้ือในปริมาณมากได ้ 3.42 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.20 สินคา้ถูกตอ้งตามเกณฑ ์หรือ สเปคท่ีไดต้กลงไว ้ 3.92 3.53 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 3.69 

(มาก) (มาก) 
 
จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออกมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ คุณภาพของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั 
(ค่าเฉล่ีย 4.74) การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition (ค่าเฉล่ีย 4.60) 
และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.57) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีกมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.73) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition (ค่าเฉล่ีย 4.47) และ  ความ
หลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.45) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

น าเข้า-ส่งออก 
ธุรกจิขายส่งและ

ขายปลกี 

N = 65 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาของสินคา้แต่ละประเภทถูกกวา่ผูข้ายอ่ืนๆใน
ประเภทเดียวกนั 

2.09 2.40 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

2.2 ราคาสินคา้มีความสม ่าเสมอ ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย 3.29 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.3 สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก 4.45 4.53 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

2.4 มีความยดืหยุน่ของราคาท่ีใชใ้นการขาย เช่น ราคา
โรงงาน (EX-WORK) ราคาแบบ FOB เป็นตน้ 

3.20 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.5 จ านวนเงินมดัจ าร้อยละ  30 ของมูลค่าสินคา้มีความ
เหมาะสม 

3.08 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 ช าระสินคา้เป็นเงินสกุลต่างประเทศได ้ 2.97 3.00 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.7 ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ี
ตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง 
Proforma Invoice ใหลู้กคา้ 

4.48 3.93 

(มาก) (มาก) 

2.8 ราคาสินคา้คุม้ค่าในการน าไปขายต่อ หรือสามารถ
สร้างก าไรใหก้บัผูซ้ื้อได ้

2.58 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

น าเข้า-ส่งออก 
ธุรกจิขายส่งและ

ขายปลกี 

N = 65 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

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

4.15 4.43 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.37 3.35 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออกมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ี
ตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.48) สินคา้มี
หลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.45) และ  รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง 
ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีกมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.53) รับช าระเงินได้
หลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.43) และ  
ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง 
Proforma Invoice ใหลู้กคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ 

 

ปัจจัยด้านสถานที/่การจัดจ าหน่าย 

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

น าเข้า-ส่งออก 
ธุรกจิขายส่งและ

ขายปลกี 

N = 65 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สินคา้ในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มี
การจดัเรียงสินคา้สวยงามเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการ
เลือกซ้ือ 

3.74 3.53 

(มาก) (มาก) 

3.2 น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์เป็นจ านวนมาก 

4.52 4.47 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

3.3 การตกแต่ง และบรรยากาศภายของร้านในงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ มีความสวยงาม ดึงดูด
ความสนใจ 

3.69 3.27 

(มาก) (ปานกลาง) 

3.4 ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์หาได้
ง่าย 

2.35 2.07 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

3.5 ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการร่วมงานแสดงสินคา้ หรือ
งานแฟร์ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม 

3.68 4.20 

(มาก) (มาก) 

3.6 เวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค ให้รายละเอียดชดัเจน 

2.69 2.40 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 

3.7 มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย สามารถติดต่อได้
สะดวก เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท ์และ 
โทรสาร 

3.18 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านสถานที/่การจัดจ าหน่าย 

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

น าเข้า-ส่งออก 
ธุรกจิขายส่งและ

ขายปลกี 

N = 65 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.8 ป้ายช่ือในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์มองเห็นได้
อยา่งชดัเจน 

2.08 2.53 

(นอ้ย) (ปานกลาง) 

3.9 บริษทัขนส่งท่ี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหมอิ่นเตอร์
เนชัน่แนล เดคใชอ้ยูมี่บริการรวดเร็วและมีคุณภาพ 

2.60 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.10 การตอ้นรับจากพนกังานเม่ือท่านเขา้มาเยีย่มชมใน
คูหางานแสดงสินคา้ 

2.97 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.11 มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น 
PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ 

4.37 4.33 

(มาก) (มาก) 

3.12 โรงงานมีระบบการผลิตท่ีทนัสมยั 3.15 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.13 การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  3.88 4.07 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.29 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออกมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.52) มีการออกงานแสดงสินคา้อย่างสม ่าเสมอ เช่น 
PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.37) และ  การได้รับมอบสินคา้ตรงเวลา  
(ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีกมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์เป็นจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  
AMBIENTE เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) และ  ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการร่วมงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

น าเข้า-ส่งออก 
ธุรกจิขายส่งและ

ขายปลกี 

N = 65 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการ

ส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
2.20 2.40 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
4.2 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร

เก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค 

2.85 3.07 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก 
(มากกวา่ 10,000 USD ข้ึนไป) 

3.62 3.73 
(มาก) (มาก) 

4.4 มีการส่งบตัรเขา้งานเพื่อเช้ือเชิญท่านเพื่อใหเ้ขา้มาดู
งานแสดงสินคา้ในงานต่างๆ เช่น PAPERWORLD 
AMBIENTE  เป็นตน้ 

3.45 3.87 
(ปานกลาง) (มาก) 

4.5 มีบริการเคลมสินคา้อนัเน่ืองจากความผดิพลาดจาก
กระบวนการผลิต เช่น สีหรือขนาดของกระดาษไม่
ตรงตามสเปค เป็นตน้ 

3.09 3.27 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.6 มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนั
ไว ้

4.35 4.87 
(มาก) (มากท่ีสุด) 

4.7 การประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ในการเขา้ร่วมงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม 
หรือไม่กระชั้นชิดเกินไป 

3.78 3.87 
(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

น าเข้า-ส่งออก 
ธุรกจิขายส่งและ

ขายปลกี 

N = 65 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
4.8 พนกังานขายมีความรู้ ความสามารถในการให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้
3.65 3.93 

(มาก) (มาก) 
4.9 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
3.85 4.20 

(มาก) (มาก) 
4.10 การแต่งกายของพนกังานขายมีความสุภาพ

เรียบร้อย 
3.62 3.93 

(มาก) (มาก) 
4.11 พนกังานขายสามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น 

ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ 
2.63 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.12 พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ 
4.20 4.27 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.44 3.68 

(ปานกลาง) (มาก) 
 
จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออกมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้
ตามท่ีตกลงกันไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.35) พนักงานขายเอาใจใส่และติดตามความต้องการของลูกค้า 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) และ  พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีกมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีการส่งสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้าตามท่ีตกลงกันไว ้
(ค่าเฉล่ีย 4.87) พนักงานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของลูกค้า (ค่าเฉล่ีย 4.27) และ  
พนักงานขายมีอธัยาศัยดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

น าเข้า-ส่งออก 
N = 65 

ธุรกจิขายส่งและขายปลกี 
N = 15 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.67 มาก 3.69 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.37 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย 3.29 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.44 ปานกลาง 3.68 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนินกิจการ ส าหรับ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออก สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจได้ดังต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) และ
ปัจจยัด้านสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) 
ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีก สามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.35) และปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.33) ตามล าดบั 
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4.4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค จ าแนกตามยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า USD 
10,001 

USD 
10,001 – 
15,000 

USD 
15,001 – 
20,000 

N = 51 N = 17 N = 12 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่อง
ของขวญั 

4.24 4.61 4.75 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทถุง
กระดาษ 

3.65 3.53 4.08 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทสมุดและ
อลับั้ม 

3.39 3.59 3.58 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.4 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทการ์ด 3.50 3.71 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั 4.67 4.71 4.88 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.6 คุณภาพของสินคา้ประเภทถุงกระดาษ 3.42 3.75 3.82 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.7 คุณภาพของสินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม 3.45 3.47 3.58 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า USD 
10,001 

USD 
10,001 – 
15,000 

USD 
15,001 – 
20,000 

N = 51 N = 17 N = 12 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.8 คุณภาพของสินคา้ประเภทการ์ด 3.73 3.47 3.75 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

1.9 คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต 3.57 3.00 3.08 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.10 การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็น 
International Tradition 

4.51 4.59 4.65 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.11 ความสวยงามของสีสันและการตกแต่งของ
สินคา้ เช่น สีของดอกไมท่ี้ใชป้ระดบั เป็นตน้ 

3.25 3.94 3.58 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.12 ความเรียบร้อยและความแขง็แรงของบรรจุ
ภณัฑ ์หรือ หีบห่อในการจดัส่ง 

3.47 3.35 3.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

1.13 ความมีช่ือเสียงของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

3.06 2.76 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.14 มีสินคา้ รูปแบบใหม่ออกมาแสดงอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.41 3.65 3.67 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.15 สินคา้มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจหรือตรงกบั
วฒันธรรมของประเทศนั้นๆ 

4.08 4.41 4.33 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า USD 
10,001 

USD 
10,001 – 
15,000 

USD 
15,001 – 
20,000 

N = 51 N = 17 N = 12 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.16 โลโก ้(Logo) ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จดจ าไดง่้าย 

2.88 2.88 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.16 สามารถผลิตไดต้รงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

3.76 4.06 4.33 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.16 มีการรับประกนัสินคา้หลงัการขาย 3.18 2.76 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.17 สามารถรองรับค าสั่งซ้ือในปริมาณมากได ้ 3.25 3.41 3.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

1.18 สินคา้ถูกตอ้งตามเกณฑ ์หรือ สเปคท่ีไดต้กลง
ไว ้

3.88 3.94 3.58 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.63 3.70 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่ 
USD 10,001 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่อง
ของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.67) การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition 
(ค่าเฉล่ีย 4.51) และ  ความหลากหลายของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 10,001 – 15,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ คุณภาพของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั 
(ค่าเฉล่ีย 4.71) ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ  การ
ออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็น International Tradition (ค่าเฉล่ีย 4.59) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 15,001 – 20,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ คุณภาพของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั 
(ค่าเฉล่ีย 4.88) ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั (ค่าเฉล่ีย 4.75) และ  การ
ออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็น International Tradition (ค่าเฉล่ีย 4.65) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า USD 
10,001 

USD 
10,001 – 
15,000 

USD 
15,001 – 
20,000 

N = 51 N = 17 N = 12 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาของสินคา้แต่ละประเภทถูกกวา่ผูข้าย
อ่ืนๆในประเภทเดียวกนั 

2.10 2.08 2.35 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

2.2 ราคาสินคา้มีความสม ่าเสมอ ไม่เปล่ียนแปลง
บ่อย 

3.05 3.56 3.67 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2.3 สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก 4.55 4.47 4.17 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

2.4 มีความยดืหยุน่ของราคาท่ีใชใ้นการขาย เช่น 
ราคาโรงงาน (EX-WORK) ราคาแบบ FOB 
เป็นตน้ 

3.02 3.18 3.58 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2.5 จ านวนเงินมดัจ าร้อยละ  30 ของมูลค่าสินคา้มี
ความเหมาะสม 

3.06 3.12 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 ช าระสินคา้เป็นเงินสกุลต่างประเทศได ้ 2.87 3.06 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.7 ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น 
ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบั
รายการท่ีส่ง Proforma Invoice ใหลู้กคา้ 

4.33 4.42 4.47 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า USD 
10,001 

USD 
10,001 – 
15,000 

USD 
15,001 – 
20,000 

N = 51 N = 17 N = 12 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.8 ราคาสินคา้คุม้ค่าในการน าไปขายต่อ หรือ
สามารถสร้างก าไรใหก้บัผูซ้ื้อได ้

2.57 2.76 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.9 รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงิน
โดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) 
เป็นตน้ 

4.20 4.29 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.30 3.44 3.51 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่ 

USD 10,001มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรง
กบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.33) และ  รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น 
โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.20) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 10,001 – 15,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง 
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Proforma Invoice ใหลู้กคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.42) และ  รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง 
ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.29) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 15,001 – 20,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบั
ลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.47) รับช าระเงินได้
หลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  
สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยด้านสถานที/่การจัดจ าหน่าย 

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า USD 
10,001 

USD 
10,001 – 
15,000 

USD 
15,001 – 
20,000 

N = 51 N = 17 N = 12 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สินคา้ในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค มีการจดัเรียงสินคา้สวยงามเป็นหมวดหมู่ 
ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 

3.80 3.47 3.58 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3.2 น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรือ
งานแฟร์เป็นจ านวนมาก 

4.49 4.59 4.50 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 การตกแต่ง และบรรยากาศภายของร้านในงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ มีความสวยงาม 
ดึงดูดความสนใจ 

3.47 3.85 3.95 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.4 ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์
หาไดง่้าย 

2.24 2.24 2.67 

(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

3.5 ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการร่วมงานแสดงสินคา้ 
หรืองานแฟร์ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม 

3.57 4.10 4.20 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.6 เวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ให้รายละเอียดชดัเจน 

2.65 2.59 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านสถานที/่การจัดจ าหน่าย 

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า USD 
10,001 

USD 
10,001 – 
15,000 

USD 
15,001 – 
20,000 

N = 51 N = 17 N = 12 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.7 มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย สามารถติดต่อ
ไดส้ะดวก เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรศพัท ์และ โทรสาร 

3.14 3.18 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.8 ป้ายช่ือในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.10 2.15 2.52 

(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

3.9 บริษทัขนส่งท่ี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดคใชอ้ยูมี่บริการรวดเร็ว
และมีคุณภาพ 

2.63 2.82 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.10 การตอ้นรับจากพนกังานเม่ือท่านเขา้มาเยีย่ม
ชมในคูหางานแสดงสินคา้ 

2.92 3.06 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.11 มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น 
PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ 

4.31 4.29 4.67 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

3.12 โรงงานมีระบบการผลิตท่ีทนัสมยั 3.14 3.18 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.13 การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  3.72 4.18 4.27 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.24 3.36 3.52 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่ 
USD 10,001 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดั
แสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.49) มีการออกงานแสดงสินคา้
อย่างสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.31) และ  สินคา้ในงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีการจดัเรียง
สินคา้สวยงามเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 10,001 – 15,000 มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.59) มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น 
PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.29) และ  การได้รับมอบสินคา้ตรงเวลา  
(ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 15,001 – 20,000 มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการออกงานแสดงสินคา้อย่างสม ่าเสมอ 
เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.67) น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ  การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  (ค่าเฉล่ีย 
4.27) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า USD 
10,001 

USD 
10,001 – 
15,000 

USD 15,001 
– 20,000 

N = 51 N = 17 N = 12 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น กรมส่งเสริม
การส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

2.18 2.29 2.42 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.2 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูล 
ข่าวสารเก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

2.82 3.24 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก 
(มากกวา่ 10,000 USD ข้ึนไป) 

3.43 3.94 4.08 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.4 มีการส่งบตัรเขา้งานเพื่อเช้ือเชิญท่านเพื่อให้
เขา้มาดูงานแสดงสินคา้ในงานต่างๆ เช่น 
PAPERWORLD AMBIENTE  เป็นตน้ 

3.48 3.53 3.71 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.5 มีบริการเคลมสินคา้อนัเน่ืองจากความ
ผดิพลาดจากกระบวนการผลิต เช่น สีหรือ
ขนาดของกระดาษไม่ตรงตามสเปค เป็นตน้ 

3.10 2.82 3.67 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

4.6 มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตกลง
กนัไว ้

4.41 4.41 4.67 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

4.7 การประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ในการเขา้ร่วมงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความ
เหมาะสม หรือไม่กระชั้นชิดเกินไป 

3.71 4.06 3.83 
(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า USD 
10,001 

USD 
10,001 – 
15,000 

USD 
15,001 – 
20,000 

N = 51 N = 17 N = 12 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.8 พนกังานขายมีความรู้ ความสามารถในการให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้
3.63 3.82 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) 
4.9 พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
4.04 3.65 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) 
4.10 การแต่งกายของพนกังานขายมีความสุภาพ

เรียบร้อย 
3.67 3.65 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) 
4.11 พนกังานขายสามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา 

เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี 
เป็นตน้ 

2.76 2.71 2.25 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

4.12 พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

4.24 4.18 4.17 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.45 3.52 3.57 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
 
จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่ 

USD 10,001มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้
ตวัอย่างให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกันไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.41) พนักงานขายเอาใจใส่และติดตามความ
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ตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 10,001 – 15,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตก
ลงกนัไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.41) พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
และ  การประชาสัมพนัธ์ล่วงหน้าในการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม หรือไม่กระชั้นชิดเกินไป (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 15,001 – 20,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตก
ลงกนัไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.67) พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
และ  มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (มากกว่า 10,000 USD ข้ึนไป) (ค่าเฉล่ีย 4.08) 
ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ยอดส่ังซื้อสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดอืน  

ต า่กว่า USD 10,001 
N = 51 

USD 10,001 – 15,000 
N = 17 

USD 15,001 – 20,000 
N = 12 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.63 มาก 3.70 มาก 3.78 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.30 ปานกลาง 3.44 ปานกลาง 3.51 มาก 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย 3.24 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 3.52 มาก 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.45 ปานกลาง 3.52 มาก 3.57 มาก 
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จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือนส าหรับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมี ยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า USD 10,001สามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.45) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) และ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน USD 10,001 – 15,000
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) และปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.36) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน USD 15,001 – 20,000
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) และปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.51) ตามล าดบั 


