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ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 
 

เลขท่ี.................... 
แบบสอบถามเพ่ือการคนควาแบบอิสระ 

เร่ือง  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
จากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง 

 
 
 
คําชี้แจงเก่ียวกับแบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามชุดนี้ เปนสวนหน่ึงของการคนควาอิสระ ตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (สําหรับผูบริหาร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

 แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน คือ 
 สวนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับกิจการของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี  2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ
     จากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง 
 สวนท่ี 3    ขอมูลปญหาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจงัหวัดลําปาง 

 
ผูศึกษาใครขอเรียนใหทราบวา  ในขอคําถามของแบบสอบถามท้ัง 3 สวนนี้        

“ผลิตภณัฑ” ในท่ีนี้ จะหมายถึง สินคาเซรามิกประเภทของชํารวยและของประดับตกแตง ซ่ึงไดแก 
ของชํารวย, ของท่ีระลึก, แจกัน, กระถาง, ออมสิน, แกวกาแฟ, ชุดกาน้าํชา, ของตกแตงบาน, ของ
ตกแตงสวน, ผลิตภัณฑสปา, เคร่ืองประดับเซรามิก เปนตน ซ่ึงทานไดซ้ือจากโรงงานหรือผูขาย 
เพื่อนํามาจําหนายใหกับลูกคาของทาน   

ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามชุดนี้จะใชเพื่อการศึกษาเทานั้น โดยขอมูลท่ีไดรับจะนําไป
วิเคราะหและสรุปเสนอในลักษณะภาพรวม โดยไมระบุหรือเจาะจงวาเปนของกจิการใด ดังนั้นผู
ศึกษาใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณท่ีไดกรุณาสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถาม มา ณ ท่ีนี้ดวย 

 
กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ใหครบท้ัง 3 สวน 
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สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเก่ียวกับกิจการของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง       โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชอง    หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน
มากท่ีสุดเพยีงขอเดียว หรือเติมขอความลงในชองวาง 
 
1. รูปแบบหรือประเภทการจดทะเบียนของกิจการ 
 1.  บุคคลธรรมดา           2.  หางหุนสวนจํากดั 
 3.  บริษัทจาํกัด                  4.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................................... 
2. ลักษณะการดําเนินธุรกจิของทาน 
 1.  รานคาสง     2.  รานคาปลีก 
 3.  รานคาสงและปลีก   4.  ผูคาสงเซรามิก (ไมมีรานคา) 
 5.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ).............................................................................. 
3.  สถานท่ีต้ังของกิจการ (โปรดระบุจังหวดั).......................................................... 
 1.  ภาคเหนือ    2.  ภาคใต    
 3.  ภาคตะวันออก   4.  ภาคตะวันตก   
 5.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6.  ภาคกลาง 
 7.  กรุงเทพมหานคร 
4.  กิจการของทานดําเนนิงานมาเปนระยะเวลากี่ป 
 1.  ไมเกนิ 5 ป    2.  6-10 ป 
 3.  11-15 ป    4.  มากกวา 15 ป  
5.  ผูท่ีกําหนดคุณลักษณะของสินคาเซรามิกและแหลงท่ีจะซ้ือคือ   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.  เจาของกิจการ   2.  ผูจัดการฝายจัดซ้ือ  
 3.  ผูจัดการฝายการตลาด  4.  ลูกคา   
 5.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ..............................................................................   
6.  ผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือข้ันสุดทายไดแก 
 1.  เจาของกิจการ   2.  ผูจัดการฝายจัดซ้ือ 
 3.  ผูจัดการฝายการตลาด  4.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................................... 
7.  ยอดส่ังซ้ือสินคาเซรามิกของกิจการโดยเฉล่ียตอเดือน 
 1.  ไมเกนิ 10,000 บาท  2.  10,001-50,000 บาท 
 3.  50,001-100,000 บาท  4.  100,001-150,000 บาท 

5.  150,001-200,000 บาท  6.  มากกวา 200,000 บาท 
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8.  กิจการของทานส่ังซ้ือสินคาเซรามิกประเภทของชํารวยและของประดับตกแตง ชนิดใดบาง
ตอไปนี้     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.  แจกัน   2.  กระถาง   3.  ออมสิน 
 4.  ของท่ีระลึก              5.  ของชํารวย   6.  ตุกตา 

7.  ของตกแตงบาน  8.  ของตกแตงสวน  9.  แกวกาแฟ 
 10. ผลิตภัณฑสปา  11. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. 
9. ทานส่ังซ้ือสินคาเซรามิกจากโรงงานเซรามิก/ผูจําหนาย ท้ังหมดกี่ราย 
 1.  ไมเกนิ 5 ราย   2.  6-10 ราย 
 3.  11-20 ราย    4.  มากกวา 20 ราย 
10.  ทานส่ังซ้ือสินคาเซรามิกจากแหลงจําหนายใดบาง    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
       1.  โรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง 
 2.  ผูคาสงเซรามิก (ไมมีรานคา)  

3.  รานคาสงเซรามิกในจังหวดัตางๆ  (โปรดระบุจังช่ือหวัด)............................................ 
4.  โรงงานเซรามิกในจังหวัดอ่ืนๆ  (โปรดระบุจังช่ือหวัด)............................................... 
5.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................... 

11.  เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือสินคาเซรามิกจากแหลงท่ีทานซ้ือคือ    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.  ผลิตภัณฑมีรูปแบบและคุณภาพดี   2.  ราคาเหมาะสม 
 3.  สถานท่ีจําหนายสะดวก / หางาย 4.  พนักงานขายมีการบริการที่ดี  

5.  มีการสงเสริมการตลาดสม่ําเสมอและเหมาะสม 
12. โดยสวนใหญกิจการของทานมีลักษณะการส่ังซ้ือ สินคาเซรามิกในรูปแบบใด 
 1.  ส่ังผลิตตามรูปแบบของกิจการเอง 2.  ส่ังผลิตตามรูปแบบของลูกคาของกิจการ 
 3.  ส่ังซ้ือตามรูปแบบของโรงงานท่ีมีอยู 4.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................................... 
13.  ทานรูจักโรงงานเซรามิกไดอยางไร  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.  โรงงานติดตอเขามาท่ีกิจการเอง   2.  จากงานแสดงสินคา 
 3.  จากอินเตอรเน็ต / เวปไซด  4.  จากสมาคม/การรวมกลุมของของโรงงาน  

5.  ผูอ่ืนแนะนํา                  6.  จากโฆษณา ประชาสัมพันธ ของโรงงาน 
7.  จากการตระเวนหา   8.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................... 

14.  โดยสวนใหญทานทําการส่ังซ้ือสินคาเซรามิกเม่ือใด  
 1.  เม่ือสินคาหมด                                   2.  เม่ือลูกคามีการส่ังซ้ือ 
 3.  เม่ือถึงกาํหนดปริมาณท่ีควรส่ังซ้ือ     4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................... 
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15.  กิจการของทานมีนโยบายในการจัดซ้ือสินคาเซรามิกชนิดตางๆอยางไร  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1.  ซ้ือตามคูแขง              2.  ตามกระแสนิยม   
 3.  ลูกคาตองการ    4.  สินคารูปแบบเดิม  
 5.  สินคารูปแบบใหมๆ    6.  คาดวาจะเปนท่ีนิยมของลูกคาในอนาคต   

7.  กําไรตอหนวยสูง       8.  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................................... 
16.  ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการจัดซ้ือสินคาเซรามิก   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.  ระดับความตองการซ้ือของลูกคา      2.  ภาวะเศรษฐกิจ  

3.  ภาวะสังคม  การเมือง  4. การแขงขันในธุรกิจ    
5.  อัตราดอกเบ้ีย   6.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................... 

17.  ปจจัยภายในกจิการของทานท่ีมีผลตอการจัดซ้ือสินคาเซรามิก   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)) 
 1.  วัตถุประสงคของกิจการ       2.  นโยบายในการจดัซ้ือ  

3.  ข้ันตอนการจัดซ้ือ     4.  ความตองการของเจาของกิจการ 
5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................. 

 
สวนท่ี  2    ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑจาก

โรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง 
คําชี้แจง   ในการซ้ือเซรามิกประเภทของชาํรวยและของประดับตกแตง จากโรงงานเซรามิกใน
จังหวัดลําปางของกิจการของทาน ปจจยัในขอตางๆมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับใด  กรุณาทํา
เคร่ืองหมาย  ลงในชองวางเพยีงชองเดียวในแตละขอ 

ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ดานผลิตภณัฑ 
1)   รูปแบบสินคา      
2)   สีสัน สีเคลือบ      
3)   ลวดลาย      
4)   ชนิดของเนื้อดิน      
5)   ประโยชนใชสอย      
6)   คุณภาพช้ินงาน      
7)   ความแข็งแรง คงทน       
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ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

8)     น้ําหนักเบา      
9)     มีตรายี่หอ (Brand)      
10)   มีความปราณีตในการผลิต      
11)   มีเอกลักษณ      
12)   เปนงานฝมือ       
13)   มีรูปแบบใหเลือกหลากหลาย      
14)   มีการพัฒนารูปแบบสินคาใหมๆเสมอ      
15)   มีกลองบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา      
16)   มีการบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงท่ีปลอดภัย      
17)   สามารถส่ังผลิตตามรูปแบบท่ีตองการได      
18)  โรงงานมีช่ือเสียง      
19)   โรงงานมีความนาเช่ือถือ      
20)   เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต      
21)   กําลังการผลิตของโรงงาน      
22)   การกําหนดจํานวนส่ังข้ันตํ่า (Minimum Order)      
23)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................      
2. ดานราคา 
1)   ราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ      
2)   มีรายการราคาสินคาแสดงชัดเจน      
3)   ราคาถูกกวาเจาอ่ืน      
4)   ราคาสินคามีความคงท่ี ไมเปล่ียนแปลงบอย      
5)   สามารถตอรองราคาได      
6)   มีสวนลดเมื่อซ้ือในปริมาณมาก      
7)   มีสวนลดเมื่อซ้ือดวยเงินสด      
8)   ใหเครดิตในการชําระเงิน      
9)   ชําระเงินผานบัตรเครดิตได      
10)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................      
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ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
1)   สถานท่ีต้ังของโรงงาน      
2)   สถานท่ีจอดรถสะดวก      
3)   มีโชวรูมแสดงสินคา      
4)   มีเวปไซด      
5)   มีแคตตาล็อคสินคา      
6)   มีบริการสงสินคาถึงท่ี      
7)   มีบริการจดัสงผานบริษัทขนสงโดยสะดวก      
8)   การส่ังซ้ือทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว      
9)   สามารถติดตอสะดวกผานทางแฟกซ/อีเมล      
10)   มีสต็อคสินคาเพียงพอตอการส่ังซ้ือทันที      
11)   ความรวดเร็วในการไดรับสินคาท่ีส่ัง      
12)   การสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด      
13)   การสงสินคาถูกตองตามรูปแบบและจํานวนท่ีส่ัง      
14)   จํานวนตัวแทนขายมีนอยราย      
15)   การรูจัก มีความคุนเคยกับโรงงาน      
16)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................      
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
1)   พนักงานขายมีความชํานาญ ใหขอมูลสินคาไดถูกตอง       
2)   มารยาทและการบริการของพนักงานขาย      
3)   การติดตอใหขาวสารกับลูกคาอยางตอเนื่อง      
4)   การโฆษณา ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ      
5)   การรับประกันสินคาเสียหาย      
6)   การรับเปลี่ยนหรือคืนสินคา      
7)   มีสวนลดพิเศษในกรณีเปนลูกคาประจํา      
8)   มีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก  แถม      
9)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................       
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สวนท่ี 3  ปญหาในการจัดซ้ือผลิตภณัฑจากโรงงานเซรามิกใน จังหวัดลําปาง 
คําชี้แจง   ในการซ้ือสินคาจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  กิจการของทานพบปญหาในการ
จัดซ้ือในแตละขออยูในระดบัใด  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางเพยีงชองเดียวในแตละขอ 

ระดับปญหาท่ีพบในการจัดซื้อ 
ปญหาท่ีพบในการจัดซ้ือ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ดานผลิตภณัฑ 
1)   รูปแบบสินคาไมตรงกับความตองการของลูกคา       
2)   สินคามีใหเลือกนอยชนดิ      
3)   รูปแบบของสินคาไมหลากหลาย      
4)   ขาดการพฒันาสินคารูปแบบใหมๆ      
5)   ช้ินงานมีตําหนิมาก       
6)   สินคาไมไดคุณภาพตามท่ีตกลง      
7)   สินคาแตกหักงาย ไมทนทานตอการใชงาน      
8)   สินคามีน้ําหนักมากเกินไป      
9)   ขาดบรรจภุัณฑท่ีสวยงามเพ่ือเพิ่มมูลคาของสินคา      
10)   การบรรจุไมสะดวกปลอดภัยตอการขนสงและจัดเก็บ      
11)   สินคาแตกหัก เสียหายจากการขนสง      
12)   ไมสามารถส่ังผลิตตามแบบท่ีตองการได      
13)   กําลังการผลิตของโรงงานไมเพยีงพอตอการส่ังซ้ือ      
14)   มีการกําหนดจํานวนส่ังข้ันตํ่าท่ีสูง      
15)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................      
2. ดานราคา 
1)   ราคาสินคาไมเหมาะสมกับคุณภาพ      
2)   ราคาสินคาเปล่ียนแปลงบอย      
3)   ไมมีการแจงเปล่ียนแปลงราคาลวงหนา      
4)   ระยะเวลาการใหเครดิตชําระเงินส้ัน      
5)   ไมมีสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมากหรือซ้ือเงินสด      
6)   ไมสามารถชําระสินคาดวยบัตรเครดิต      
7)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................      
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ระดับปญหาท่ีพบในการจัดซื้อ 
ปจจัยสวนประสมการตลาด มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
1)   สถานท่ีต้ังโรงงานอยูไกล เขาถึงไดยาก      
2)   ไมมีโชวรูมแสดงสินคา      
3)    การเลือกสินคาทําไดยาก เนื่องจากระยะทางไกลและ
ไมสามารถดูรูปแบบจากเวปไซดหรือแคตตาล็อคสินคาได 

     

4)   ไมสามารถจัดสงสินคาใหถึงสถานท่ีท่ีตองการได      
5)   ข้ันตอนการส่ังซ้ือสินคายุงยาก ข้ันตอนมาก       
6)    การติดตอกับโรงงานไมสะดวก       
7)    ไมสามารถติดตอโรงงานผานทางแฟกซ อีเมลได      
8)    ตองรอนานกวาจะไดรับสินคาท่ีส่ังซ้ือ      
9)    การสงมอบสินคาไมตรงตามเวลาท่ีตกลง      
10)  สินคาท่ีไดรับไมตรงตามจํานวนหรือรูปแบบท่ีส่ังซ้ือ      
11)  จํานวนตัวแทนขายสินคามีมาก เกิดการตัดราคากัน      
12)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................      
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
1)    พนักงานขายไมสามารถใหขอมูลสินคาไดถูกตอง      
2)    การบริการของพนักงานขายไมด ี      
3)   ไมมีแจงขาวสารขอมูลตางๆใหกับลูกคา      
4)   ไมมีการรับประกันสินคาเม่ือเกิดความเสียหาย      
5)   ไมสามารถคืนหรือเปล่ียนสินคาได      
6)   ไมมีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก  แถม      
7)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................      

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ.................................................................................................................................    
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคณุทานท่ีไดกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
กลุมลําปางเซราคลัสเตอร 

 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2549 เปนการรวมกลุมของผูประกอบการเซรามิกและ

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ในระดับตนน้ําถึงปลายนํ้า โดยศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัด
ลําปาง ไดใหการสนับสนุนกาํกับ ดูแล และใหความชวยเหลือ ในระหวางปงบประมาณ 2549 - 
2551 มีจํานวนสมาชิกกอต้ัง 30 ราย ประกอบดวย 

ธุรกิจหลัก ไดแก กลุมโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก 17 ราย 
ธุรกิจสนับสนุน ไดแก เหมืองแรดินขาว โรงแตงแร ผูจําหนายวัตถุดิบ สีและเคมีภณัฑ 

บริษัทรับ-สงสินคา ผูผลิตเชือกฟางและยางรัดของ ผูผลิตผลิตภัณฑไมและอ่ืนๆ รวมอีก 17 ราย 
 

วิสัยทัศน 
"กลุมลําปางเซราคลัสเตอร มุงพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑเซรามิกและไมท่ีมีคุณภาพ มี

นวัตกรรม มีรูปแบบการผลิตและตราสินคา ใหเปนท่ียอมรับในตลาดสากล" 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งของเครือขายและเช่ือมโยงธุรกิจใหมีพลวัตร

และยั่งยืน  
2. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑตามมาตรฐาน และมีนวัตกรรม รูปแบบผลิตภัณฑและตรา

สินคาเปนท่ียอมรับของตลาดสากล  
3. สงเสริมและสรางโอกาสทางการตลาดสําหรับสมาชิก พัฒนาการตลาด สรางองคความรู

และพัฒนาสมาชิกกลุม  
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ประวัติผูเขียน 
 
 

ชื่อ - สกุล   นางสาวพิมลรัตน  ลิมปไพบูลย 
 
วัน  เดือน  ป  เกิด  21 มิถุนายน 2520 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จงัหวัดลําปาง  ปการศึกษา 2537 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2541 
 

ประสบการณทํางาน  พ.ศ. 2542 - 2543  วศิวกร 
       บริษัท โฮยากลาสดิสก จํากดั  
       จังหวดัลําพูน  
    พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน  ผูชวยผูจัดการ 

           บริษัท ไทยเจริญเซรามิก จํากัด 
 จังหวดัลําปาง 

               
 
 
 


