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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
ผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษา
ปญหาของลูกคาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง การเก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามจากลูกคาประเภทผูคาสงและผูคาปลีกท่ีส่ังผลิตหรือซ้ือผลิตภัณฑหลัก ของ
โรงงานเซรามิกท่ีผลิตสินคาเซรามิกประเภทของชํารวยและของประดับตกแตง ซ่ึงเปนสมาชิก
ของกลุมลําปางเซราคลัสเตอร จังหวัดลําปาง จํานวน 150 ราย   การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนา  ไดแก  ความถ่ี   รอยละ  และคาเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรูปแบบหรือประเภทการจด
ทะเบียนของกิจการเปนแบบ บุคคลธรรมดา   มีลักษณะการดําเนินธุรกิจคือรานคาสงและปลีก  มี
สถานท่ีต้ังของกิจการอยูภาคเหนือ   มีระยะเวลาดําเนินกิจการ  6-10 ป   โดยผูท่ีกําหนด
คุณลักษณะของสินคาเซรามิกและแหลงท่ีซ้ือคือ เจาของกิจการ   และผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ
ซ้ือข้ันสุดทายก็คือ เจาของกิจการ  กิจการมียอดส่ังซ้ือสินคาเซรามิกโดยเฉล่ียตอเดือน 10,001-
50,000 บาท   และชนิดสินคาเซรามิกประเภทของชํารวยและของประดับตกแตงท่ีส่ังซ้ือมากท่ีสุด 
คือ แจกัน สวนใหญทําการส่ังซ้ือสินคาเซรามิกจากจํานวนโรงงานเซรามิกและผูจําหนายท้ังหมด 
6-10 ราย  และแหลงจําหนายท่ีส่ังซ้ือสินคาโดยสวนใหญคือจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง   
เหตุผลที่เลือกซ้ือสินคาจากแหลงท่ีซ้ือ คือ ผลิตภัณฑมีรูปแบบและคุณภาพดี  สวนใหญกิจการมี



 จ 

ลักษณะในการส่ังซ้ือคือ ส่ังซ้ือตามรูปแบบผลิตภัณฑของโรงงานท่ีมีอยู   และส่ิงท่ีทําใหรูจัก
โรงงานเซรามิก คือ ผูอ่ืนแนะนํา   สําหรับเวลาท่ีทําการส่ังซ้ือสินคาเซรามิก คือ เม่ือถึงกําหนด
ปริมาณท่ีควรส่ังซ้ือ  โดยสวนใหญนโยบายในการจัดซ้ือสินคาของกิจการ คือ ลูกคาตองการ   
และปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการจัดซ้ือสินคาเซรามิก คือ ระดับความตองการซ้ือของลูกคา    
สําหรับปจจัยภายในกิจการท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาเซรามิก คือ ความตองการของเจาของกิจการ  
                      ผลการศึกษาปจจัยประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
จากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมกับทุกปจจัยใน
ระดับมากเรียงลําดับคาเฉล่ียไดแก ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานผลิตภัณฑ  และ
ดานการสงเสริมการตลาด   

เม่ือจําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดแตละดาน พบวาปจจัยยอยดานตางๆที่มี
ระดับคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยท่ีมีระดับคาเฉล่ียสูงสุดคือ รูปแบบ
สินคา  ปจจัยดานราคา  ปจจัยยอยท่ีมีระดับคาเฉล่ียสูงสุดคือ ราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ  
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัยยอยท่ีมีระดับคาเฉล่ียสูงสุดคือ การสงสินคาตรงตามเวลา
ท่ีกําหนด และ การสงสินคาถูกตองตามรูปแบบและจํานวนท่ีส่ัง และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  ปจจัยยอยท่ีมีระดับคาเฉล่ียสูงสุดคือมารยาทและการบริการของพนักงานขาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ 

 
Independent Study Title  Marketing Mix Factors Affecting Customer Decision Towards    

Buying Products from Ceramic Factories in Lampang Province 
 
Author        Miss Phimonrat  Limphaiboon 
 
Degree        Master of Business Administration 
 
Independent Study Advisory Committee      

      Assoc. Prof. Orachorn  Maneesong    Chairperson 
      Lect.  Nitaya  Watanakun  Member   

 
ABSTRACT 

 
 The objectives of this independent study were to investigate marketing mix factors 
affecting customer decision towards buying products from ceramic factories in Lampang 
province and to examine problems found among customers in buying products from those 
specified ceramic factories. Research data were collected by the distribution of questionnaire to 
wholesalers and retailers, who ordered or bought the products from factories where produced 
ceramic souvenirs and ceramic decorative items, and were members of Lampang Cera-Cluster 
Group. Then, those collected data were analyzed by descriptive statistics; frequency, 
percentage, and mean. 
 According to the findings, it was found that most respondents owned or registered 
business in a type of personal business by operating wholesale and retailed shops in the North 
and had operated the business for 6 – 10 years. An authorized person in setting the preferred 
qualities of ceramic products and the place to buy, including making final buying decision was 
specified to the business owner. The purchasing order for ceramic products per month cost in 
the total amount of 10,001 – 50,000 baht in average and the most favorite ceramic souvenir and 
decorative item was the ceramic vast.  Most of them ordered ceramic products from 6 – 10 
sources of ceramic factories and distributors. The places where they ordered products were 
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ceramic factories in Lampang province because they could get the good design and good quality 
of products. The majority ordered products in according to the existing products of those 
ceramic factories. Source of information where they learned about the ceramic factories was 
referred to suggestions made by people.  When the amount of products was found in the less 
quantity of  products as set, it was the time to order the new lot of ceramic products and the 
buying policy usually depended on the customer’s need. The environmental factor affecting the 
buying of ceramic products was mentioned to the level of customer’s needs while the inner 
factor affecting the buying of ceramic products was pointed out to the level of business owner’s 
need.  
 Based upon the studying on marketing mix factors which affected customer 
decision towards buying products from ceramic factories in Lampang province, its results were 
suggested that the respondents paid high concern on the factors namely price, place, product, 
and promotion, in orderly. 
 The classification of the highest concerned sub-factor of each marketing mix 
factor was presented hereafter. In terms of product, the highest concerned sub-factor was the 
product design. In terms of price, the highest concerned sub-factor was the appropriate price 
comparing with its quality. In terms of place, the highest concerned sub-factor was the 
punctuality of product delivery, including the accuracy in delivering the correct product design 
and its amount as ordered. In terms of promotion, the highest concerned sub-factor was manner 
and service as provided by staff. 


