
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีใช้
บริการ  ผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อินเตอร์เนช่ัน
แนล เดค 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นทวปียุโรป เพศชาย อาย ุ
41 – 50 ปี การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี รูปแบบของธุรกิจ บริษทัจ ากดั ด าเนินกิจการหลกั 
ธุรกิจน าเขา้-ส่งออก ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปี ยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน USD 
5,001 – 10,000 ต าแหน่ง เจา้ของกิจการ กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค คร้ังล่าสุด คือ ผลิตภณัฑ์ประเภทกล่องของขวญั บุคคลผูแ้นะน าท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้จาก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค มาก
ท่ีสุด ตวัท่านเอง ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ช่องทางประจ าในการซ้ือสินคา้ 
และแหล่งขอ้มูลในการรู้จกัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค คือ งานแสดงสินคา้  
เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา้ จากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค สินคา้มีให้เลือก
หลากหลายชนิด ความถ่ีในการร่วมงานแสดงสินคา้ของท่ีระลึกและตกแต่งบา้น (รวมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ) 3 - 4 คร้ังต่อปี งานแสดงสินคา้ท่ีไปเป็นประจ า และ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก
ท่ีสุด คือ Paperworld Frankfurt (Germany) และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความพึง
พอใจในภาพรวมในการซ้ือสินคา้/รับบริการจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล อยู่
ในระดบัปานกลาง 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค ในด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/การจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด 
 ความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
ส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ในระดบัมาก คือ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ตามล าดบั  
  

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ คุณภาพ
ของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั รองลงมาคือ การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น 
International Tradition และ ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ สินคา้มี
หลายระดบัราคาใหเ้ลือก รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบั
ลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ และ รับช าระเงินไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่/การจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก รองลงมาคือ มี
การออกงานแสดงสินคา้อย่างสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ และ การ
ไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้รองลงมาคือ พนกังานขายเอาใจ
ใส่และติดตามความต้องการของลูกค้า และ พนักงานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค 
 ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ไม่มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 
เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ รองลงมาคือ เว็บไซด์ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ไม่มีรายละเอียดท่ีชัดเจน และ พนักงานขายไม่
สามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค จ าแนกตาม ภูมิล าเนา เพศ ลักษณะของธุรกิจหลักที่ด าเนินกิจการ และยอด
ส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน 
 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค จ าแนกตาม ภูมิล าเนา (ทวปี) 

 จากการศึกษาพบว่า 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 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปเอเชียสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
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3.57) ปัจจยัด้านราคาและปัจจยัด้านสถานท่ี/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 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีป
อเมริกามีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ คุณภาพของสินค้าประเภทชุดกล่อง
ของขวญั รองลงมาคือ สินคา้มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจหรือตรงกบัวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ และ  
สามารถผลิตไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปยุโรปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินคา้
ประเภทชุดกล่องของขวญั และ  การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่  การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition รองลงมาคือ สินคา้
ถูกต้องตามเกณฑ์ หรือ สเปคท่ีได้ตกลงไว ้และ  คุณภาพของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวปีตะวนัออกกลางมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดับแรกได้แก่ คุณภาพของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั รองลงมาคือ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุด
กล่องของขวญั  ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปอเมริกามี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ี
ตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ รองลงมาคือ รับช าระ
เงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ และ  สินคา้มี
หลายระดบัราคาใหเ้ลือก  ตามล าดบั 

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

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

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปตะวนัออกกลางมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของ
สินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ และ  
รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้  
ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่/การจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่

ในทวีปอเมริกามีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการออก
งานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ รองลงมาคือ น าสินคา้
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ไปจดัแสดงในงานแสดงสินค้า หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก และ  การตกแต่ง และบรรยากาศภาย
ของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปยุโรปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวน
มาก รองลงมาคือ มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE 
เป็นตน้ และ  การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวน
มาก รองลงมาคือ มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE 
เป็นตน้ และ  สินคา้ในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค มีการจดัเรียงสินคา้สวยงามเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปตะวนัออกกลางมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็น
จ านวนมาก รองลงมาคือ มีการออกงานแสดงสินค้าอย่างสม ่ าเสมอ เช่น PAPERWORLD  
AMBIENTE เป็นตน้ และ  การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่น

ทวีปอเมริกามีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้
ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้รองลงมาคือ พนกังานขายมีความรู้ ความสามารถในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ได ้และ  มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (มากกวา่ 10,000 USD 
ข้ึนไป)  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปยุโรปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอย่างให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้รองลงมาคือ 
พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของลูกคา้ และ  พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 
และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยู่ในทวีปเอเชียมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (มากกวา่ 10,000 USD 
ข้ึนไป) รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ในการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม หรือไม่กระชั้นชิดเกินไป และ  
พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา อยูใ่นทวีปตะวนัออกกลางมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอย่างให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้รองลงมาคือ 
พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของลูกคา้ และ  พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 
และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  ตามล าดบั 
 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค จ าแนกตามเพศ 
 จากการศึกษาพบว่า 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 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจ

ต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั รองลงมาคือ การ
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ออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition และ  ความหลากหลายของสินคา้
ประเภทชุดกล่องของขวญั  ตามล าดบั 

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

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการคิดราคา
ของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ 
และ  รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ี
ตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ และ  รับช าระเงินได้
หลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้  ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่/การจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก รองลงมาคือ มีการออกงานแสดงสินคา้อย่างสม ่าเสมอ เช่น 
PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ และ  ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการร่วมงานแสดงสินคา้ หรือ
งานแฟร์ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.85) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ 
รองลงมาคือ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก และ  การไดรั้บ
มอบสินคา้ตรงเวลา  ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้
ตามท่ีตกลงกันไว ้รองลงมาคือ พนักงานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของลูกค้า และ  
พนกังานขายมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอย่างให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้รองลงมาคือ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือ
สินคา้ในจ านวนมาก (มากกวา่ 10,000 USD ข้ึนไป) และ  พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความ
ตอ้งการของลูกคา้  ตามล าดบั 

 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค จ าแนกตามลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 
 จากการศึกษาพบว่า 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
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีก สามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.35) และปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.33) ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจ
น าเขา้-ส่งออกมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุด
กล่องของขวญั รองลงมาคือ การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition และ  
ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีกมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั รองลงมาคือ การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International Tradition และ  ความหลากหลายของสินคา้
ประเภทชุดกล่องของขวญั  ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลักเป็นธุรกิจ

น าเขา้-ส่งออกมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของ
สินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ 
รองลงมาคือ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก และ  รับช าระเงินได้หลายช่องทาง เช่น โอนเงิน
โดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีกมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ รับช าระเงินไดห้ลาย
ช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ และ  ความถูกตอ้งในการ
คิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice 
ใหลู้กคา้  ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่/การจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการ

หลกัเป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออกมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น า
สินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก รองลงมาคือ มีการออกงาน
แสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ และ  การไดรั้บมอบสินคา้
ตรงเวลา  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีกมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์เป็นจ านวนมาก รองลงมาคือ มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  
AMBIENTE เป็นตน้ และ  ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการร่วมงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม  ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกั

เป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออกมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่ง
สินคา้ตวัอย่างให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้รองลงมาคือ พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความ
ต้องการของลูกค้า และ  พนักงานขายมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีกมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีการส่งสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้าตามท่ีตกลงกันไว ้
รองลงมาคือ พนกังานขายเอาใจใส่และติดตามความตอ้งการของลูกคา้ และ  พนกังานขายมีอธัยาศยั
ดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อนิเตอร์เนช่ันแนล เดค จ าแนกตามยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือนส าหรับผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมี ยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ USD 10,001 สามารถเรียงตามล 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 
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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 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ีย
ต่อเดือน  ต ่ากว่า USD 10,001มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ คุณภาพของสินคา้
ประเภทชุดกล่องของขวญั รองลงมาคือ การออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น International 
Tradition และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 10,001 – 15,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ คุณภาพของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั 
รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั และ  การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็น International Tradition  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 15,001 – 20,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ คุณภาพของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั 
รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั และ  การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็น International Tradition  ตามล าดบั 

 



 

 

111 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อ
เดือน  ต ่ากว่า USD 10,001มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือก รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการ
เจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ใหลู้กคา้  และ  รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอน
เงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 10,001 – 15,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก รองลงมาคือ ความ
ถูกตอ้งในการคิดราคาของสินค้า  เช่น ราคาท่ีตกลงกับลูกค้าในการเจรจา ตรงกับรายการท่ีส่ง 
Proforma Invoice ใหลู้กคา้ และ  รับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C 
(Letter of Credit) เป็นตน้  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 รองลงมาคือ รับช าระเงินได้
หลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ L/C (Letter of Credit) เป็นตน้ และ  สินคา้มีหลาย
ระดบัราคาใหเ้ลือก  ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานที่/การจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือ

สินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่ USD 10,001มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก รองลงมาคือ 
มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ และ  สินคา้
ในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค มีการ
จดัเรียงสินคา้สวยงามเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเลือกซ้ือ  ตามล าดบั 

 
 
 



 

 

112 

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

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 15,001 – 20,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการออกงานแสดงสินคา้อย่างสม ่าเสมอ 
เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ รองลงมาคือ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ 
หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก และ  การไดรั้บมอบสินคา้ตรงเวลา  ตามล าดบั 

 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้
โดยเฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากว่า USD 10,001มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้รองลงมาคือ พนกังานขายเอาใจใส่
และติดตามความต้องการของลูกค้า และ พนักงานขายมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 10,001 – 15,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตก
ลงกันไว้ รองลงมาคือ พนักงานขายเอาใจใส่และติดตามความต้องการของลูกค้า และ การ
ประชาสัมพนัธ์ล่วงหน้าในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรืองานแฟร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีความเหมาะสม หรือไม่กระชั้นชิดเกินไป  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  USD 15,001 – 20,000มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตก
ลงกนัไว ้รองลงมาคือ พนักงานขายเอาใจใส่และติดตามความต้องการของลูกคา้ และ มีการให้
ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (มากกวา่ 10,000 USD ข้ึนไป) ตามล าดบั 
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5.2 อภิปรายผล 
ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์

เนชัน่แนล เดค อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ 2552) อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี หรือ การจดั
จ าหน่าย (Place หรือ Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถอภิปรายผล
การศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ี
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ธนากร สุภาษา (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดของบริษทั ซิมพลิ เด็คคอร์ จ  ากดั อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ กรภทัร์ วงศ์รัตน์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บวัลยัทองผา้ฝ้ายไทย จงัหวดัล าพูน ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม 

มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ ธนากร สุภาษา (2553) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นสามารถผลิตและส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนดและไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ กรภทัร์ วงศรั์ตน์ (2551) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
เป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นผูผ้ลิตมีโรงทอผา้ท่ีมีมาตรฐานเป็นของตนเอง 
 

ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถาม มีความ
พึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ธนากร สุภาษา (2553) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกใน
ปัจจยัยอ่ยดา้นรับช าระเงินไดห้ลายช่องทาง เช่น โอนเงินโดยตรง ช าระแบบ PayPal L/C เป็นตน้
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรภทัร์ วงศรั์ตน์ (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 
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ปัจจัยด้านสถานที่/การจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่ายท่ีผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนากร สุภาษา (2553) ซ่ึง
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยด้านมีช่องทาง
ติดต่อ ท่ีหลากหลาย สามารถติดต่อไดส้ะดวก เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโทรสาร เป็นตน้ 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรภทัร์ วงศรั์ตน์ (2551) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยดา้นสามารถติดต่อสะดวกทางโทรศพัท์/ fax/e-
mail 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ มีการส่งสินคา้ตวัอย่างให้กบั
ลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนากร สุภาษา (2553) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยด้านการบริการจดัส่งสินค้า 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรภทัร์ วงศรั์ตน์ (2551)  ซ่ึงพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นการแนะน าสินคา้จาก
พนกังานขาย 
 
5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 
5.3.1  ข้อค้นพบความพงึพอใจทีม่ีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ความส าคัญ 
จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม

การตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุด และมี
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัด้านสถานท่ี/การจดัจ าหน่ายน้อยท่ีสุด โดย
สามารถสรุป 10 ล าดบัระดบัความพึงพอใจและปัญหาของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค เป็นดงัตารางท่ี 5.1 – 5.7 ซ่ึงมีขอ้คน้พบดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 คุณภาพของสินคา้ประเภทชุด
กล่องของขวญั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.74 มากท่ีสุด 

2 การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึง
ความเป็น International Tradition 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.58 มากท่ีสุด 

3 ความหลากหลายของสินคา้
ประเภทชุดกล่องของขวญั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.55 มากท่ีสุด 

4 น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดง
สินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวน
มาก 

ดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย 

4.51 มากท่ีสุด 

5 สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก ดา้นราคา 4.46 มาก 

6 มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้
ตามท่ีตกลงกนัไว ้

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.45 มาก 

7 ความถูกตอ้งในการคิดราคาของ
สินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้
ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง 
Proforma Invoice ใหลู้กคา้ 

ดา้นราคา 4.38 มาก 

8 มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่ง
สม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  
AMBIENTE เป็นตน้ 

ดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย 

4.36 มาก 

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

ดา้นราคา 4.23 มาก 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค (ต่อ) 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

10 พนกังานขายเอาใจใส่และติดตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.21 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม

การตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั ล าดบัถดัมา คือ การออกแบบผลิตภณัฑ์
แสดงถึงความเป็น International Tradition และ ความหลากหลายของสินค้าประเภทชุดกล่อง
ของขวญั ตามล าดบั  
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 ราคาของสินคา้แต่ละประเภทถูก
กวา่ผูข้ายอ่ืนๆในประเภทเดียวกนั 

ดา้นราคา 2.15 นอ้ย 

2 ป้ายช่ือในงานแสดงสินคา้ หรืองาน
แฟร์มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

ดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย 

2.16 นอ้ย 

3 มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
กรมส่งเสริมการส่งออก กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

2.24 นอ้ย 

4 ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ 
หรืองานแฟร์หาไดง่้าย 

ดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย 

2.30 นอ้ย 

5 ราคาสินคา้คุม้ค่าในการน าไปขาย
ต่อ หรือสามารถสร้างก าไรใหก้บัผู ้
ซ้ือได ้

ดา้นราคา 2.63 ปานกลาง 

6 เวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
ใหร้ายละเอียดชดัเจน 

ดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย 

2.64 ปานกลาง 

7 พนกังานขายสามารถส่ือสารได้
หลายภาษา เช่น ภาษาองักฤษ ภาษา
ฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

2.68 ปานกลาง 

8 บริษทัขนส่งท่ี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เด
คใชอ้ยูมี่บริการรวดเร็วและมี
คุณภาพ 

ดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย 

2.69 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค (ต่อ) 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

9 โลโก ้(Logo) ของหา้งหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค จดจ าไดง่้าย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.89 ปานกลาง 

10 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีให้
ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบั
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.89 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม

การตลาดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 3 
ล าดบัแรก คือ ราคาของสินคา้แต่ละประเภทถูกกว่าผูข้ายอ่ืนๆในประเภทเดียวกนั ล าดบัถดัมา คือ 
ป้ายช่ือในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ ตามล าดบั  
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหาสูงสุด ของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 

 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ร้อยละ 
1 ไม่มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
22.50 

2 เวบ็ไซดข์องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค 
ไม่มีรายละเอียดท่ีชดัเจน 

21.25 

3 พนกังานขายไม่สามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น ภาษาองักฤษ 
ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ 

13.75 

4 ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์หาไดย้าก 10.00 
5 สินคา้ไม่มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ หรือ ไม่ตรงกบัวฒันธรรมของ

ประเทศนั้นๆ 
8.75 

6 ช่ือเสียงของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ไม่
เป็นท่ีรู้จกั 

7.50 

7 พนกังานขายขาดความรู้ ความสามารถในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้ได ้

7.50 

8 สินคา้ไม่มีคุณภาพ 6.25 
9 ราคาของสินคา้แต่ละประเภทแพงกวา่ในทอ้งตลาด 6.25 

10 ไม่มีความยดืหยุน่ของราคาท่ีใชใ้นการขาย 6.25 
 
จากตารางท่ี 5.3 พบวา่ ปัญหาปัจจยัยอ่ยต่อส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบ

มากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ไม่มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เป็นตน้ ปัจจยัยอ่ยล าดบัถดัมา คือ เวบ็ไซด์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค ไม่มีรายละเอียดท่ีชดัเจน และพนกังานขายไม่สามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา เช่น 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี เป็นตน้ ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี)  

 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย ตะวนัออกกลาง 
ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

คุณภาพของ
สินคา้ประเภทชุด
กล่องของขวญั 

คุณภาพของ
สินคา้ประเภทชุด
กล่องของขวญั 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์สดง
ถึงความเป็น 
International 

Tradition 

คุณภาพของ
สินคา้ประเภทชุด
กล่องของขวญั 

(4.75: มากท่ีสุด) (4.71: มากท่ีสุด) (4.75: มากท่ีสุด) (4.75: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นราคา  ความถูกตอ้งใน

การคิดราคาของ
สินคา้  เช่น ราคา
ท่ีตกลงกบัลูกคา้
ในการเจรจา ตรง
กบัรายการท่ีส่ง 

Proforma 
Invoice ใหลู้กคา้ 

สินคา้มีหลาย
ระดบัราคาให้

เลือก 

ความถูกตอ้งใน
การคิดราคาของ
สินคา้  เช่น ราคา
ท่ีตกลงกบัลูกคา้
ในการเจรจา ตรง
กบัรายการท่ีส่ง 

Proforma 
Invoice ใหลู้กคา้ 

สินคา้มีหลาย
ระดบัราคาให้

เลือก 

(4.45: มาก) (4.52: มากท่ีสุด) (4.25: มาก) (4.50: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/
การจดัจ าหน่าย 

มีการออกงาน
แสดงสินคา้อยา่ง
สม ่าเสมอ เช่น 

PAPERWORLD  
AMBIENTE 
เป็นตน้ 

น าสินคา้ไปจดั
แสดงในงาน

แสดงสินคา้ หรือ
งานแฟร์เป็น
จ านวนมาก 

น าสินคา้ไปจดั
แสดงในงาน

แสดงสินคา้ หรือ
งานแฟร์เป็น
จ านวนมาก 

น าสินคา้ไปจดั
แสดงในงาน

แสดงสินคา้ หรือ
งานแฟร์เป็น
จ านวนมาก 

(4.63: มากท่ีสุด) (4.47: มาก) (4.75: มากท่ีสุด) (4.56: มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามภูมิล าเนา (ทวปี) (ต่อ) 

 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ภูมิล าเนา 

อเมริกา ยุโรป เอเชีย ตะวนัออกกลาง 
ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

มีการส่งสินคา้
ตวัอยา่งใหก้บั

ลูกคา้ตามท่ีตกลง
กนัไว ้

มีการส่งสินคา้
ตวัอยา่งใหก้บั

ลูกคา้ตามท่ีตกลง
กนัไว ้

มีการใหส่้วนลด
เม่ือซ้ือสินคา้ใน
จ านวนมาก 

(มากกวา่ 10,000 
USD ข้ึนไป) 

มีการส่งสินคา้
ตวัอยา่งใหก้บั

ลูกคา้ตามท่ีตกลง
กนัไว ้

(4.38: มาก) (4.40: มาก) (4.63: มากท่ีสุด) (4.75: มากท่ีสุด) 
 
จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ทวีป อเมริกา ยุโรป และ 

ตะวนัออกกลาง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ทวีป
เอเชีย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การ
ออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็น International Tradition 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยูท่วีปอเมริกา และเอเชีย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ี
ตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ ในขณะท่ี ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ทวีปยุโรป และ ตะวนัออกกลาง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ทวีปอเมริกา มีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยย่อยด้าน
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการออกงานแสดงสินคา้อย่าง
สม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนา
อยูท่วปียโุรป เอเชีย และตะวนัออกกลาง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย 
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็น
จ านวนมาก 
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และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยูท่วีป อเมริกา ยุโรป และตะวนัออกกลาง มีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการส่งสินคา้
ตวัอย่างให้กบัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ทวีปเอเชีย มี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการให้
ส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้ในจ านวนมาก (มากกวา่ 10,000 USD ข้ึนไป) 

 
ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
เพศ 

ชาย หญงิ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุด

กล่องของขวญั 
ความหลากหลายของสินคา้
ประเภทชุดกล่องของขวญั 

(4.79: มากท่ีสุด) (4.69: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นราคา  สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก 

(4.43: มาก) (4.53: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย 

น าสินคา้ไปจดัแสดงในงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็น

จ านวนมาก 

มีการออกงานแสดงสินคา้อยา่ง
สม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  

AMBIENTE เป็นตน้ 
(4.64: มากท่ีสุด) (4.25: มาก) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บั
ลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้

มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บั
ลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้

(4.48: มาก) (4.36: มาก) 
 

จากตารางท่ี 5.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อย
ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั 
ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความหลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านสถานท่ี/การจัด
จ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์
เป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้น
สถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการออกงานแสดงสินคา้อย่าง
สม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งให้กบัลูกคา้ตามท่ีตก
ลงกนัไว ้
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามลกัษณะของธุรกิจหลกัท่ีด าเนิน
กิจการ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ลกัษณะของธุรกจิหลกัทีด่ าเนินกจิการ 

ธุรกจิน าเข้า-ส่งออก ธุรกจิขายส่งและขายปลกี 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุด

กล่องของขวญั 
คุณภาพของสินคา้ประเภทชุด

กล่องของขวญั 
(4.74: มากท่ีสุด) (4.73: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  ความถูกตอ้งในการคิดราคาของ
สินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบั
ลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบั

รายการท่ีส่ง Proforma Invoice 
ใหลู้กคา้ 

สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก 

(4.48: มาก) (4.53: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย 

น าสินคา้ไปจดัแสดงในงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็น

จ านวนมาก 

น าสินคา้ไปจดัแสดงในงาน
แสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็น

จ านวนมาก 
(4.52: มากท่ีสุด) (4.47: มาก) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บั
ลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้

มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บั
ลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้

(4.35: มาก) (4.87: มากท่ีสุด) 
 
จากตารางท่ี 5.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออก 

และธุรกิจขายส่งและขายปลีก มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด คือ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออก มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคา
ท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้ลูกคา้ ในขณะท่ี ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจขายส่งและขายปลีก มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สินคา้มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออก และธุรกิจขายส่งและขาย
ปลีก มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีด าเนินกิจการหลกัเป็นธุรกิจน าเขา้-ส่งออก และธุรกิจขายส่งและ
ขายปลีก มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
คือ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ าแนกตามยอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อ
เดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

ยอดส่ังซ้ือสินค้าโดยเฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่า USD 10,001 USD 10,001 – 15,000 USD 15,001 – 20,000 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ คุณภาพของสินคา้
ประเภทชุดกล่อง

ของขวญั 

คุณภาพของสินคา้
ประเภทชุดกล่อง

ของขวญั 

คุณภาพของสินคา้
ประเภทชุดกล่อง

ของขวญั 
(4.67: มากท่ีสุด) (4.71: มากท่ีสุด) (4.88: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  สินคา้มีหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือก 

สินคา้มีหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือก 

ความถูกตอ้งในการคิด
ราคาของสินคา้  เช่น 
ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้
ในการเจรจา ตรงกบั
รายการท่ีส่ง Proforma 

Invoice ใหลู้กคา้ 

(4.55: มากท่ีสุด) (4.47: มาก) (4.47: มาก) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี น าสินคา้ไปจดัแสดง
ในงานแสดงสินคา้ 
หรืองานแฟร์เป็น

จ านวนมาก 

น าสินคา้ไปจดัแสดง
ในงานแสดงสินคา้ 
หรืองานแฟร์เป็น

จ านวนมาก 

มีการออกงานแสดง
สินคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
เช่น PAPERWORLD  
AMBIENTE เป็นตน้ 

(4.49: มาก) (4.59: มากท่ีสุด) (4.67: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

มีการส่งสินคา้ตวัอยา่ง
ใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตก

ลงกนัไว ้

มีการส่งสินคา้ตวัอยา่ง
ใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตก

ลงกนัไว ้

มีการส่งสินคา้ตวัอยา่ง
ใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตก

ลงกนัไว ้

(4.41: มาก) (4.41: มาก) (4.67: มากท่ีสุด) 
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จากตารางท่ี 5.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 
USD 10,001 USD 10,001 – 15,000 และ USD 15,001 – 20,000 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ คุณภาพของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ USD 10,001 และ USD 
10,001 – 15,000 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สินคา้
มีหลายระดบัราคาให้เลือก ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน  
USD 15,001 – 20,000  มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ความถูกตอ้งในการคิดราคาของสินคา้  เช่น ราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตรงกบัรายการท่ีส่ง 
Proforma Invoice ใหลู้กคา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ USD 10,001 และ USD 
10,001 – 15,000 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด คือ น าสินคา้ไปจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์เป็นจ านวนมาก ในขณะท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน USD 15,001 – 20,000 มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการออกงานแสดง
สินคา้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น PAPERWORLD  AMBIENTE เป็นตน้ 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ USD 10,001 USD 
10,001 – 15,000 และ USD 15,001 – 20,000 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการส่งสินคา้ตวัอยา่งใหก้บัลูกคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง และแก้ไข เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ดงัต่อไปน้ี 

 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ควรปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
ประเภทสมุดและอลับั้ม โดยทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควรพิจารณา
ตั้งแต่ขั้นตอนการคดัเลือกและการก าหนดคุณสมบติัหรือเกณฑ์ (Spec) ของวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ผลิต
สินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม ซ่ึงหากคุณภาพของกระดาษสาในปัจจุบนัมาเปรียบเทียบกบักระดาษ
ท่ีท าจากเยื่อไม ้กระดาษสาจะมีความคงทนต ่ากวา่ ดงันั้นทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของวตัถุดิบกระดาษสาท่ีสูงข้ึน อาทิเช่น ค่าความตา้น
แรงดนัทะลุ ความตา้นแรงฉีกขาด ความตา้นต่อการหกัพบั ความตา้นแรงดึง และค่าความช้ืน เป็น
ตน้ เพื่อให้สินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม สามารถน าไปใชไ้ดดี้และมีความคงทนสูงข้ึนดว้ย พร้อม
ทั้งควรเพิ่มความความหลากหลายของสินคา้ประเภทสมุดและอลับั้ม อีกดว้ย 
 ถึงแมว้า่สินคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จะเป็นสินคา้ท าดว้ย
มือ หรือ หัตถอุตสาหรรม แต่ทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควรก าหนด
มาตรฐานของการผลิตให้ชดัเจน อาทิเช่น สีสันและการตกแต่งของสินคา้ เช่น สีของดอกไมท่ี้ใช้
ประดบั เป็นตน้ ควรมีแม่สีท่ีเป็นมาตรฐานให้ใช้เทียบ เพื่อไม่ให้สีสันของสินคา้ในแต่ละล็อตมี
ความแตกต่างกนัมากจนเกินไป 
 เน่ืองจากลูกคา้ของทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค เป็นลูกคา้
องค์กร และมีการน าสินคา้ไปจ าหน่ายต่ออีก จึงไม่ตอ้งการให้ทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ติดโลโก ้(Logo) ของบริษทับนตวัสินคา้ จึงอาจจะเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้
ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่สามารถจดจ าโลโก ้(Logo) ของบริษทัได ้ดงันั้น ทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควรจะเนน้โลโก ้(Logo) ของบริษทั ท่ีบรรจุภณัฑ์ หรือ หีบห่อในการจดัส่ง
แทน และควรใหค้วามส าคญักบัความแขง็แรงของบรรจุภณัฑอี์กดว้ย 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ควรรักษาคุณภาพและความ
หลากหลายของสินคา้ประเภทชุดกล่องของขวญั รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์แสดงถึงความเป็น 
International Tradition ให้กลายเป็นจุดขายอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่น
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แนล เดค เช่น การพฒันาช่างฝีมือท่ีมีอยูใ่หมี้ทกัษะความสามารถและในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก
กระดาษสาท่ีมีคุณภาพ ผา่นการควบคุมคุณภาพ (Quality Control: Q.C.) โดยยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพของกระบวนการผลิต ให้ผลิตภณัฑ์มีความคงทน (Durability) ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอายุการใช้
งานท่ียาวนานในระดบัหน่ึง แต่คงไวซ่ึ้งความสวยงาม (Aesthetics) โดยพฒันารูปร่าง และสีสันให้
ดึงดูดใจลูกคา้ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จึงควรให้ฝ่ายออกแบบศิลป์
พฒันาการออกแบบรูปแบบและสีสันของผลิตภณัฑ์ให้มีความน่าสนใจยิ่งข้ึนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กบัสินคา้ เช่น การเลือกสีสันและการออกแบบเฉพาะสินคา้ในแต่ละฤดูกาล/เทศกาล และมีการ
ประกาศเป็น Color of the Year มาเป็นสีชูโรงของ Collection ใหม่ๆ ไปจนถึงการออกสินคา้รุ่น
พิเศษท่ีผลิตเป็นจ านวนจ ากดั (Limited Edition) เพื่อกระตุน้ความสนใจ และสร้างความทนัสมยั
ใหแ้ก่สินคา้อยูเ่สมอ รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้เร่ืองราว (Story) สอดคลอ้งกบัแต่ละภูมิล าเนา
ของลูกคา้ เช่น ลูกคา้จากประเทศอิตาลี ทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควร
เสนอผลิตภณัฑ์ชุดกล่องของขวญัท่ีมีเร่ืองของสถานท่ีส าคญัในประเทศ อาทิ สนามกีฬาโคลิเซียม 
(Coliseum) หอเอนปิซ่า (Pisa Leaning Tower) เป็นตน้ เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชั่นแนล เดค มีช่ือเสียง หรือเป็นผูน้ าเทรน (Trend) ของสินค้าประเภทชุดกล่องของขวญั ถุง
กระดาษ การ์ด สมุดและอลับั้ม ท่ีผลิตจากกระดาษสา ต่อไป 
  

ปัจจัยด้านราคา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ควรท าการส ารวจระดบัราคาสินคา้

ประเภทเดียวกันในท้องตลาดอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากปัจจุบนัสินค้าท่ีเป็นเสมือนคู่แข่งของ
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากกระดาษสา นั้นมีเป็นจ านวนมาก เช่น กระดาษท่ีท าจากเยื่อไม ้กระดาษเยื่อกลว้ย 
หรือ พลาสติก เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่มีราคาถูกกวา่ อีกทั้งยงัสามารถซ้ือหาไดง่้ายกว่า อีกดว้ย ซ่ึง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ตอ้งการรักษาระดบัราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบั
การรักษาคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) ของเชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค เอาไว ้ดงันั้น 
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค  จึงตอ้งทดแทนดว้ยการชูภาพลกัษณ์ของตรา
สินค้าให้มีความโดดเด่น ให้มีเอกลักษณ์ด้านเร่ืองราว ด้านงานฝีมือ แรงบนัดาลใจของแต่ละ 
Collection สินคา้ รวมถึงดา้นคุณภาพหลงัการขาย เพื่อให้ลูกคา้รับรู้ไดถึ้งคุณลกัษณะพิเศษ และ
ความประณีตพิถีพิถนัอนัไม่อาจหาซ้ือไดจ้ากผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ในทอ้งตลาด และควรมีการเนน้ย  ้ากบั
พนกังานในการอธิบายถึงเร่ืองราวความประวติัความเป็นมาของสินคา้ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างคุณค่า
การรับรู้ (Perceived Value) ของตวัผลิตภณัฑ ์และมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาลูกคา้ ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้
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เกิดความรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย และเตม็ใจจะจ่าย (Willingness To Pay) โดยลูกคา้จะไม่เพียงไดแ้ต่
ตวัสินคา้ แต่ยงัไดเ้ร่ืองราวของตวัสินคา้นั้นมาอีกดว้ย  

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ควรเพิ่มเง่ือนไขราคาท่ีใช้ในการ
ส่งออกตามขอ้ก าหนดของ INCOTERM 2000 เช่น ราคา CFR (Cost And Freight ) เง่ือนไขการส่ง
มอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการส่งมอบสินคา้เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ขา้มกาบเรือข้ึนไปบนเรือ
สินคา้ ผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบในการท าพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินคา้ ส่วนค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ รวมทั้งความเส่ียงภยัในการขนส่งสินคา้ เป็นภาระของผูซ้ื้อในทนัทีท่ีของผา่นกาบระวางเรือ
ไปแลว้ หรือ ราคา CIF (Cost Insurance and Freight) เง่ือนไขการส่งมอบน้ี ผูข้ายจะส้ินสุดภาระการ
ส่งมอบสินคา้เม่ือ ผูข้ายไดส่้งมอบสินคา้ขา้มกาบเรือข้ึนไปบนเรือสินคา้ ผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การท าพิธีการส่งออกจ่ายค่าระวางเรือ และค่าประกนัภยัขนส่งสินคา้เพื่อคุม้ครองความเส่ียงภยัใน 
การขนส่งสินคา้จนถึงมือผูซ้ื้อให้แก่ผูซ้ื้อดว้ย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตดัสินใจเลือกเง่ือนไข
ราคาท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้มากท่ีสุด เป็นตน้ 

นอกจากนั้น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ควรรักษาเกณฑ์และ
มาตรฐานการคิดราคาสินคา้ท่ีถูกตอ้ง สินคา้มีหลายระดบัราคาให้เลือก การรับช าระเงินได้หลาย
ช่องทาง รวมถึงราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้ในการเจรจา ตอ้งตรงกบัรายการท่ีส่ง Proforma Invoice ให้
ลูกคา้ เน่ืองจากเป็นการท าการคา้ระหวา่งประเทศ  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค ควรหมั่นตรวจสอบการคิดราคาสินค้าและการออกเอกสารประกอบของพนักงานอย่าง
สม ่าเสมออีกดว้ย 

 
ปัจจัยด้านสถานที/่การจัดจ าหน่าย 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควรปรับปรุงป้ายช่ือของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดคในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์ ให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยจดัท าเป็นรูปแบบบูธ (Booth) ส าเร็จรูป ให้มีป้ายช่ือขนาดใหญ่ข้ึน 
รวมถึงการใช้สีในการตกแต่งบูธ (Booth) ท่ีสะดุดตามากยิ่งข้ึนดว้ย อย่างไรก็ตามปัจจยัย่อยเร่ือง
ท่ีตั้งของร้านในงานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์นั้น เป็นขอ้จ ากดัของทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค เน่ืองจากทางผูจ้ดังานแสดงสินคา้ หรืองานแฟร์จะก าหนดโซนแสดงสินคา้
ของแต่ละประเทศไวแ้ลว้ ซ่ึงบริเวณดา้นหนา้งานจะจดัเตรียมไวส้ าหรับประเทศชั้นน า เช่น ประเทศ
จีน ประเทศอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ ส่วนพื้นท่ีแสดงสินคา้ของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะ
อยูโ่ซนทา้ยของงานแสดงสินคา้ ดงันั้นทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควร
ส่งพนักงานของบริษทั ไปยืนประจ าอยู่หน้างานแสดงสินค้า เพื่อแจกการ์ดเชิญไปชมสินค้าท่ี
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ของบูธ (Booth) และ แจง้ต าแหน่งของบูธ (Booth) ของบริษทัในงานให้ชดัเจนดว้ย พร้อมทั้งระบุ
ขอ้ความ เช่น หากท่านน าการ์ดเชิญมาพบเราท่ีบูธ (Booth) ท่านจะไดรั้บของช าร่วย มูลค่า 10 Euro 
เป็นตน้ 
 ส่วนปัจจยัย่อยเร่ือง การต้อนรับจากพนักงาน เม่ือมาเยี่ยมชมคูหาหรือบูธในงานแสดง
สินคา้ ถือเป็นปัจจยัดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย ท่ีทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่
แนล เดค ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน ดงันั้น ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล 
เดค จึงควรให้ความส าคญัเป็นพิเศษกับการคดัเลือกและอบรมพฒันาพนักงานตอ้นรับท่ีมีให้มี
ความสามารถ อธัยาศยั และมารยาทท่ีดี เพื่อสร้างความประทบัใจแรกพบ (First Impression) ให้กบั
บรรดาลูกคา้ ตั้งแต่การดูแลเคร่ืองแต่งกายของพนกังาน การแต่งหน้า-ท าผมท่ีดูเหมาะสมสวยงาม 
ไปจนถึงความรู้ความสามารถในการอธิบาย และให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ดว้ยภาษาต่างประเทศต่างๆอย่างคล่องเเคล่ว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดค จึงควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศของพนักงาน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ท่ีอยูเ่หนือกวา่บริษทัอ่ืนทัว่ไป ในการตอ้นรับดว้ยความอบอุ่น (Hospitality) 
เป็นส่ิงส าคญัมากเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มลูกคา้องคก์ร เน่ืองจากในงานแสดงสินคา้ มีบริษทัให้เลือก
ชมเป็นจ านวนมาก ท าใหท้กัษะดา้นการตอ้นรับของพนกังานจึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่  
 และทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควรปรับปรุงเวบ็ไซด์ โดยมี
รายละเอียดของสินคา้มากยิ่งข้ึน อาทิเช่น ค าอธิบาย หรือ เร่ืองราวของสินคา้ในแต่ละ Collection 
เป็นต้น พร้อมทั้ งระบุช่องทางติดต่อกับบริษัท ให้ชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรศพัท ์และ โทรสาร เป็นตน้ นอกจากนั้น บริษทัขนส่งท่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดคใช้อยู่ในปัจจุบนั ควรได้รับการประเมินจากลูกคา้ดว้ย เน่ืองจากท่ีผ่านมา ทางห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ใชว้ธีิการเลือกบริษทัขนส่งจากช่ือเสียงในอดีต เป็น
หลัก ซ่ึงอาจจะไม่สะท้อนกับคุณภาพการให้บริการในปัจจุบัน ดังนั้น ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควรมีการประเมินบริษทัขนส่งอยา่งต่อเน่ือง หากบริษทัขนส่งใดมี
คะแนนประเมินต ่า ทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควรยกเลิกหรือหยุดพกั
การใชบ้ริการจากบริษทัขนส่งดงักล่าวดว้ย เพื่อใหบ้ริษทัขนส่งไดป้รับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการให้
ดียิง่ข้ึนต่อไปอีกดว้ย 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ปัจจยัย่อยเร่ือง การจดัเอกสาร แผ่นพบั ท่ีให้ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ควรพิจารณาจดัท าเพิ่มมากข้ึน เพื่อจดัวางตามจุดบริเวณ
ทางเขา้งานแสดงสินคา้ หรืออาจท าเป็นลกัษณะของคิวอาร์โคด้ (QR Code : Quick Response) ให้
ลูกคา้ไดส้แกนผา่นโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ณ จุดบริเวณทางเขา้งานแสดง
สินคา้แทน ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมการตลาดและให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้หรือผูท่ี้สนใจในผลิตภณัฑ์ของบริษทั 
และยงัเป็นการประหยดัต้นทุนการพิมพ์เป็นจ านวนมาก และทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดคอาจพิจารณาจดัท า Application บนอุปกรณ์ส่ือสาร เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากกระดาษสาของบริษทั 
และแสดงแคตตาล็อคสินคา้บนโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ไดด้ว้ย เช่น ท าเป็น 
Interdec App บน iPhone Appstore หรือบน Google Playstore ซ่ึงถือเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้ได้อย่างกวา้งขวาง สะดวก และรวดเร็วท่ีสุดในปัจจุบนั และห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
อินเตอร์เนชัน่แนล เดค อาจจะพิจารณาสมคัรบริการ Google Adwords ซ่ึงช่วยให้ลูกคา้สามารถหา 
Website ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ไดง่้ายยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

ส่วนปัจจยัยอ่ยเร่ือง การบริการเคลมสินคา้อนัเน่ืองจากความผดิพลาดจากกระบวนการผลิต 
เช่น สีหรือขนาดของกระดาษไม่ตรงตามสเปค เป็นตน้ ทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์
เนชัน่แนล เดค ควรใหลู้กคา้มาตรวจรับสินคา้ หรือ ให้บริษทัตวัแทนของลูกคา้ มาตรวจรับสินคา้ท่ี
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดคเลย เพื่อเป็นการป้องกนัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การเคลมสินคา้กลบัมายงับริษทั เน่ืองจากสินคา้ไม่ตรงตามสเปค อย่างไรก็ตาม ทางห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ควรจดัท า Specification agreement กบัลูกคา้ให้ชดัเจน ก่อน
การผลิตดว้ย  

นอกจากนั้น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ควรเพิ่มการจดัท า
ฐานขอ้มูลของลูกคา้เพื่อท า Contact List และจดัส่ง E-Card เพื่อส่งความสุขในเทศกาลต่างๆ หรือ
อาจส่งเป็นสินคา้ท่ีระลึกเล็กๆ น้อยๆ เช่น พวงกุญแจหรือท่ีคัน่หนงัสือท่ีท าจากกระดาษสา ให้กบั
ลูกคา้ประจ า หรือลูกคา้รายส าคญั เพื่อสร้างความประทบัใจและยงัถือเป็นสารเพื่อย  ้าเตือนให้คิดถึง
เอกลกัษณ์ของเชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ซ่ึงถือเป็นการสร้าง Customer Relation ในระยะยาว 
และส่งผลให้เกิดการบอกต่อถึงช่ือเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดคได้
อีกดว้ย 


